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APRESENTAÇÃO 

O CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização, promovido pela ABAlf – 

Associação Brasileira de Alfabetização, é um evento de natureza científica e 

pedagógica, com periodicidade bianual e vem sendo reconhecido como um dos 

principais eventos nacionais de debates sobre o tema da alfabetização. Tendo em vista a 

intensa participação de várias instituições nacionais e de pesquisadores internacionais, 

de professores da educação básica, gestores e demais interessados, a ABAlf já 

promoveu  três  congressos com repercussão importante no meio educacional. 

 A  configuração e a consolidação do CONBAlf podem ser avaliadas pela 

qualidade da programação e da participação de associados e convidados desde sua 

primeira edição,  I Conbalf/UFMG, cujo tema foi “Os sentidos da alfabetização no 

Brasil: o que sabemos, o que fazemos e o que queremos”. O sucesso desse primeiro 

evento abriu caminho  para outros: o II Conbalf/UFPE – “Políticas públicas de 

alfabetização” e  o III Conbalf/UFES que elegeu como temática geral “Alfabetização e 

seus diálogos”.   

Assim, considerando a importância do evento para a identidade do campo de 

estudo, para diálogo entre pesquisadores nacionais, internacionais, professores e 

gestores e para a reflexão e divulgação de práticas relativas ao ensino da leitura e da 

escrita, o IV Congresso Brasileiro de Alfabetização veio reafirmar uma das ações mais 

importantes da Associação Brasileira de Alfabetização, em 2019, e teve como tema 

“Qual alfabetização para qual tempo?   

Trata-se de uma pergunta que devemos fazer recorrentemente, indagando o 

passado, analisando o presente e criando expectativas para o futuro da alfabetização. Se 

a alfabetização, como processo de apropriação e de ensino de um conjunto de 

habilidades linguísticas, parece ser mais estável na sua conceituação, as suas 

finalidades, as expectativas sobre seus efeitos e os usos dela decorrentes mudam com o 

tempo. Sem analisar os fenômenos no tempo, há uma ideia de que a alfabetização não 

avança no Brasil, mas não é bem assim.  Não podemos nos ater apenas à divulgação 

isolada de índices alarmantes na contemporaneidade, sem considerar uma série 

histórica: do final do século XIX até final do século XX, passamos de 17,7% de 
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alfabetizados (primeiro censo de 1872 sem computar a população escrava) para 93% da 

população com 15 anos ou mais de idade (IBGE, 2017). Além disso, tanto as palavras 

como as expectativas sobre o que é ser alfabetizado mudam, o que pode ser 

problematizado no uso dos termos analfabetismo/alfabetização, analfabetismo funcional 

letramento/letramentos/multiletramentos. 

 Outrossim, a alfabetização  é um fenômeno  relacionado a  contextos culturais, 

sociais e políticos e tanto sua aprendizagem como seu uso são dependentes de equidade 

ou desigualdade de  oportunidades, de  urbanização ou da especificidade da educação 

em espaços rurais indígenas, ribeirinhos e quilombolas, da distribuição de renda; da 

produção de uma cultura escrita, sua oferta e modos de interação dos sujeitos e grupos 

sociais com ela; da imigração, entre outros fatores, todos eles  sempre  em movimento. 

A noção de tempo histórico é, então, fundamental para avaliar o alcance das 

mudanças nos índices de alfabetização, no nosso País e no mundo, para compreender 

como se deram as apropriações e o ensino da língua escrita e como foram impactadas, 

por instituições, por instâncias, pelos novos usos, pelos instrumentos e pelos suportes de 

escrita. O distanciamento que o tempo histórico nos proporciona também possibilita 

indagar sobre os limites e as possibilidades das discussões teóricas em cada tempo, 

sobre a permanência de problemas que não estão apenas na ordem dos discursos, mas 

também na ordem da organização do ensino em geral e das condições de escolarização 

de cada tempo.     

A noção de tempo remete ainda à idade em que as pessoas se alfabetizam. As 

disputas sobre qual o tempo adequado para se alfabetizar no Brasil têm ocupado muitos 

educadores e trazido polêmicas, sobretudo se for considerada e relação entre infância, 

escolarização e alfabetização. Essa questão do tempo também está relacionada aos 

aspectos geracionais, como, por exemplo, a alfabetização de jovens e adultos que ocorre 

em uma escolarização extemporânea e também da escolarização das famílias que não 

tiveram oportunidade de se alfabetizar ou de permanecer mais tempo na escola.     

Há que se considerar ainda, inserida na expressão tempo, a questão dos 

processos e dos procedimentos que ocorrem durante a aprendizagem da língua escrita. 

Qual a natureza dessa aprendizagem? O que ocorre nesse processo, que é típico da 

apropriação da escrita e seu ensino, que torna a prática de alfabetização e os 

alfabetizadores especializados em determinados saberes pedagógicos?  Quais as 
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contribuições das pesquisas sobre apropriação da escrita? Quais são ainda os nossos 

desafios nesse campo? 

Os tempos também não se sincronizam, quando pensamos nos tempos da prática, 

com suas urgências, o tempo das políticas repercutindo lutas por direito à alfabetização 

ou posicionamentos ideológicos que também são demarcados por cada governo, embora 

tenhamos que lutar por políticas de alfabetização que sejam de Estado. A isso, se soma 

o tempo das pesquisas, sempre mais lento e com recortes definidos, considerando que, 

do ponto de vista epistemológico, não deveria haver pretensão de totalidade. 

Que usos e novos fenômenos da cultura escrita são próprios de cada tempo? 

Quais são as linguagens, quais formas de funcionamento, quais são os suportes da 

escrita na sociedade contemporânea? Neste sentido, temos o apelo de pensar novas 

alfabetizações e novos letramentos em contexto de grande disseminação de mídias. Há, 

neste tempo presente, possibilidades de produção do escrito que ocorrem em diálogo 

com outras linguagens, que não eram imaginadas em outros tempos: oral e escrito, 

visual e verbal, entre outros sistemas semióticos. Como as crianças vivenciam a cultura 

escrita pela influência de mídias digitais? Como leem e escrevem fora da escola? Que 

repercussões suas práticas têm em contextos escolares e em nossas metodologias?   

Qual alfabetização para qual tempo? Esta pergunta e as problematizações dela 

decorrentes guiaram e inspirarm os debates do IV Congresso Brasileiro de 

Alfabetização, que teve por objetivos: 

- contribuir para avaliação das perspectivas teórico-conceituais e empíricas referentes às 

pesquisas, práticas educacionais e políticas públicas para a alfabetização no Brasil; 

– congregar pesquisadores e estudantes de pós-graduação e graduação, professores e  

gestores da Educação Básica e representantes de associações, sindicatos e organizações 

não governamentais, que desenvolvem atividades de pesquisa, docência e gestão 

relativas à alfabetização; 

– propiciar a reunião e a discussão dos múltiplos pontos de vista, espaços e formas de 

atuação dos diferentes atores envolvidos na alfabetização brasileira; 

– discutir os principais problemas e avanços pretendidos na produção acadêmico-

científica, nas práticas educacionais e nas políticas públicas brasileiras, sua relação com 

os desafios políticos, sociais, culturais e educacionais deste momento histórico e sua 

relação com a produção acadêmico-científica internacional; 
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– discutir formas de articulação entre produção de conhecimento e demandas 

educacionais e políticas; 

– propor ações de articulação e colaboração sistemáticas, por meio da ABAlf, entre os 

diferentes segmentos envolvidos com alfabetização no Brasil;  

– promover intercâmbio com redes de alfabetização e associações nacionais ou 

internacionais; 

– propor temas e problemas específicos para a organização do V CONBAlf. 

Com o alcance desses objetivos o Congresso teve um número expressivo de 256 

trabalhos inscritos. Trazendo as vozes de um Brasil gigante, esses trabalhos ora 

problematizaram, ora trouxeram encaminhamentos de respostas ou outras indagações 

para a grande pergunta que o IV CONBAlf fez a todos nós: Qual alfabetização para qual 

tempo?   

Em torno dos oito eixos propostos pelo IV CONBAlf reuniram-se centenas de 

professores, pesquisadores, graduandos e pós-graduandos, além de diferentes instâncias 

de organização social. Com isso, “o mapa do Brasil do Congresso” ficou representado 

por trabalhos enviados de todas as regiões pelas Universidades públicas, 

principalmente, Secretarias de Educação estaduais e municipais e escolas de Educação 

Básica.  

As discussões trazidas pelos autores, desses 8 eixos, estão refletidas nos textos 

que compõem os dois Volumes dos Anais do IV CONBAlf, frutos dos Relatos de 

Experiências e Comunicações de Pesquisas, que formam um mural de fotografias da 

alfabetização no Brasil e nos mostram como  professores, estudantes, pesquisadores, 

redes de ensino e escolas  problematizam e buscam soluções aos infinitos temas que 

emergem dos espaços de ensinar e aprender.  

Para qualificar os trabalhos inscritos, compuseram a equipe de avaliadores 73 

Pareceristas, professores também de Universidades representadas por todas as regiões 

do Brasil. A avaliação dos 256 trabalhos completos pautou-se nos critérios de 

Pertinência, relevância do tema e adequação aos objetivos do evento (II CONBAlf) e ao 

eixo temático escolhido pelo (s) autor(es); Adequação do tratamento e da forma de 

abordagem do tema à modalidade (relato de experiência ou comunicação de pesquisa) 

escolhida pelo (s) autor(es); Originalidade e contribuição do trabalho para os estudos e 

práticas em alfabetização; Coesão e coerência  teórico-metodológica do tratamento e da 
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forma de abordagem do tema aos objetivos e aos resultados informados no trabalho, 

além de  Redação clara de acordo com os preceitos gramaticais e ortográficos da 

variedade padrão da língua, todos orientados aos autores, que revisaram seus textos. 

 

Isabel Frade 

Presidente da ABAlf. 
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SOBRE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALFABETIZAÇÃO (ABALF) 

A criação da ABAlf – Associação Brasileira de Alfabetização resultou de 

iniciativas e discussões realizadas por professores e pesquisadores brasileiros a partir de 

outubro de 2009, quando a proposta foi apresentada em Sessão Especial durante a 32ª. 

Reunião Anual da ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação. Em 09/09/2010, a proposta foi formalmente apresentada e aprovada na 

Plenária Final do I SIHELE – Seminário Internacional sobre História do Ensino de 

Leitura e Escrita, realizado na Unesp- Universidade Estadual Paulista – campus de 

Marília e cujo tema foi “A constituição do campo da história da alfabetização no 

Brasil”. Em 18/10/2010, a criação da ABAlf foi também aprovada pelo GT10 – 

“Alfabetização, leitura e escrita”, da ANPEd e, até o ano de 2012, obteve 17 moções de 

apoios de diferentes instituições de ensino superior, fóruns de coordenadores de 

programas de pós-graduação, centros/núcleos e grupos de pesquisa, entidades 

acadêmico-científicas da área de Educação, formadores de professores e secretarias 

municipais de educação.  

A ABAlf foi criada em Assembleia realizada em 18/07/2012, nas dependências 

da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, durante o 18º. 

COLE – Congresso de Leitura, promovido pela ALB – Associação de Leitura do Brasil.  

Os objetivos da ABAlf são: congregar profissionais que desenvolvem atividades 

de pesquisa, docência e gestão relativas à Alfabetização; constituir-se como referência 

para discussões e proposições sobre alfabetização e processos afins; reforçar a dimensão 

política da alfabetização, exercendo posicionamentos críticos e políticos articulados, 

contundentes e representativos; realizar e incentivar estudos sobre alfabetização em suas 

diferentes facetas e perspectivas teóricas; fomentar atitude crítica e pluralismo teórico 

na abordagem do tema; promover intercâmbio com entidades congêneres nacionais e 

internacionais; propiciar articulação entre produção de conhecimento e demandas 

educacionais e políticas, sem prejuízo da autonomia política e científica da ABAlf; 

realizar e estimular diferentes formas de divulgação da produção científica e ações 

pedagógicas relativas à alfabetização; organizar e promover eventos sobre o tema. 
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CARTA ABERTA EM HOMENAGEM À PRESIDENTE DE HONRA DA 

ABALF: MAGDA BECKER SOARES 

 

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2019. 

Querida Magda,  

 

Ao aceitar o convite de Isabel Frade, nossa atual presidente da Abalf, para 

homenageá-la, neste 4° Congresso Brasileiro de Alfabetização, não posso deixar de 

dizer que fiquei muito lisonjeada e, ao mesmo tempo, com uma imensa 

responsabilidade. Por onde começar? Como fazer? Decidi que faria de um modo que eu 

gosto e que me deixaria mais à vontade: uma carta entre amigas, como uma conversa, 

com algumas reflexões, como sempre fazemos quando nos encontramos, conversando 

na varanda do jardim de sua casa, na rua Odilom Braga, 1218. 

Já vou me desculpando pela indiscrição de tornar aberta esta carta, mas quando a 

gratidão é muita, ela deve ser anunciada aos quatro ventos e compartilhada com todos 

aqueles que veem na educação e em sua trajetória um exemplo para pensarmos e 

refletirmos sobre o direito de conferir a todas as crianças jovens e adultos saberem ler e 

escrever.  

Aqui estamos reunidos, professores, pesquisadores, alunos de todos os 

segmentos dos vários estados brasileiros. Você é nossa presidente de honra da Abalf e 

eu,  entre tantos outros que poderiam estar aqui em meu lugar, sinto-me ao mesmo 

tempo privilegiada e também muito  compromissada em traduzir, em pouco tempo, o 

que posso / podemos / devemos falar sobre você. 

Ecoa em meus ouvidos, repercute em meu coração e me incita a repetir a todos 

aquelas suas palavras em seu discurso ao receber o título de professora emérita da 

UFMG: “Sou professora por escolha, por prazer e por convicção, por compromisso 

social e tudo o mais que fiz, que faço, que tenho feito – pesquisa, publicação, vida 

científica – tudo isso fiz, tudo isso faço porque sou professora e para ser professora.” 

Privilegiada por ter você, Magda, como professora e orientadora, além de amiga, tenho 

mesmo é de propagar que você é a professora que todos gostaríamos de ser. Aquela que 
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tem inabalável crença na educação; aquela que possui sensibilidade e aguda percepção  

na defesa de como nossas crianças e jovens precisam saber ler e escrever.  

A professora que não apenas transmite informações e conhecimentos, mas que 

age também na produção de conhecimentos por meio do ensino, pesquisa e extensão. A 

professora que escapa do conformismo e da mesmice pedagógica. Daí o 

reconhecimento, como, entre outros, o Prêmio Péter Murány/2013 e o Prêmio Almirante 

Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, em 2015, o Prêmio Jabuti de melhor livro de 

Educação e Pedagogia e também de não-ficção do ano de 2017, livro Alfabetização – A 

questão dos Métodos (Editora Contexto). 

E você, Magda, ao nos repassar uma frase extraída do Memorial do convento, de 

José Saramago, enfatiza a necessidade da permanente busca que motiva o profissional 

da educação: “Tudo no mundo está dando respostas, o que demora é o tempo das 

perguntas”. Questionar sempre, esse é seu mote, formular as perguntas ocultas sob as 

respostas para que se chegue a uma compreensão mais plena, desbravando, sempre, o 

caminho da pesquisa. E, nesse trilhar o IV Conbalf traz como mote a pergunta: “Qual 

alfabetização para qual tempo?”  Sobre esse tempo do presente, estamos como você 

mesma disse na entrevista Nova Escola, no início deste ano: “indignada, muito 

assustada com o que pode vir pela frente”. E têm vindo coisas assustadoras e é também, 

por essa razão, que estamos / estaremos reunidos aqui durante três dias para debatermos, 

unirmos forças em busca dos porquês, para podermos compreender qual alfabetização e 

qual tempo queremos e desejamos para as crianças, jovens e adultos deste nosso Brasil, 

e, em seguida, agirmos, pois, segundo suas orientações, na educação, a ação é que leva à 

transformação.  

Você tem a cumplicidade do tempo: conhecimentos, experiências e sabedoria e é 

referência para nós, professores e professoras; espelho que reflete também nossas 

angústias, indignação e também esperanças. 

A alfabetização pautou a sua trajetória como educadora que você é, Magda, 

tendo sempre o cuidado de, ao pensar em termos de cidadania, jamais admitir uma 

interpretação linear e preconceituosa, que leve à exclusão. Nas relações existentes entre 

alfabetização e cidadania, você buscou uma compreensão mais ampla das determinantes 

sociais, políticas e econômicas, responsáveis pelo bloqueio do pleno exercício da 

cidadania de um expressivo número de brasileiros. Assim, na esteira de seu pensamento 
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de compreensão de um universo que extrapola a escola, você, Magda, tanto nos auxilia 

e instiga na importância da prática social e política, não fazendo do processo da 

alfabetização um mero beabá, mas alçando a vista para os baobás complexos na densa 

ramificação das lutas por direitos sociais, civis e políticos, em que o povo se transforme 

em sujeito histórico para ser, com efeito, cidadão. 

Com você, Magda Soares, assimilei que a leitura e a escrita estão enraizadas em 

uma ideologia e, como tal, a atribuição excessivamente positiva e absoluta à aquisição 

da língua escrita implica uma visão etnocêntrica. Não se pode discriminar as culturas e 

grupos predominantemente orais. É preciso olhar com cuidado os mitos construídos 

pela sociedade grafocêntrica e a imposição de um discurso que se quer sempre 

verdadeiro e legítimo. 

É fundamental que todos nós, professores, tenhamos em mente a sua lúcida fala, 

Magda, de que “é um equívoco considerar que a inserção no mundo da escrita possa se 

fazer de forma dissociada e independente do processo educativo mais amplo e sem 

articular articular a alfabetização e o letramento .” Assim, no que diz respeito à ação do 

alfabetizador, guardo como se fosse um mantra aquelas suas palavras de que não 

podemos ter apenas como objeto de ensino a faceta linguística, mas, ao mesmo tempo, a 

faceta interativa e também a faceta sociocultural. Aliás, a propósito de facetas é 

impossível articular a alfabetização e o letramento sem nos lembrarmos de que ensinar a 

ler é ir aos poucos lapidando um diamante. Ler é um verbo transitivo, um processo 

complexo e multifacetado.  

E, se para todos nós os tempos atuais estão difíceis, repletos de incertezas e 

nevoeiros, vamos crer em faróis que, em meio à densa neblina, ainda são capazes de 

emitir raios de luz nas múltiplas facetas de um diamante –é o que precisamos, e você, 

Magda, sem dúvida,  é um desses faróis que  pode colaborar conosco.  

Aproveito o momento para atender ao seu pedido para que justificássemos sua 

ausência aqui hoje: “Justifique minha ausência, o que lamento muito. Estou 

impossibilitada de estar presente, recuperando de problemas de saúde recentes.”  

Claro, Magda, eu, nós que aqui estamos entendemos e acentuamos que, na 

verdade, a sua presença está concretizada nesse evento, na presença de  amigas, alunos, 

colegas, orientandos, leitores de suas obras e nas falas de muitos que aqui vieram para  

falar, defender, debater sobre alfabetizaçao e letramento e compartilham de seu ideário.  
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Concluo esta carta aberta, amiga e mestra, abrindo meu coração e confessando, 

de público, minha admiração e gratidão, por ter conseguido fazer meu percurso nessa 

trilha que você me abriu, e me fez acreditar que esse caminho era possível, e, se alguma 

coisa consegui, é porque você me deu esperança, a mesma esperança de mudança que 

prevejo para o futuro dos jovens, adultos e de nossas crianças brasileiras e de minhas 

netas Helena e Ágata. 

Magda, obrigada por você ser quem é, e obrigada por sempre brilhar. E Sinta-se 

abraçada por todos que aqui se encontram.  

Francisca Maciel 

 (Professora Titular –Faculdade de Educação-CEALE-UFMG) 
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CARTA ABERTA DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO -

IV CONBALF 

 

O IV Congresso Brasileiro de Alfabetização, IV CONBAlf, realizado pela 

Associação Brasileira de Alfabetização – ABALf, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 

2019, em Belo Horizonte/MG, reuniu professoras e professores, gestoras e gestores, 

pesquisadoras e pesquisadores e estudantes de diferentes estados brasileiros, tendo 

como tema “Qual alfabetização para qual tempo?” 

Entre seus objetivos, o IV CONBAlf  discutiu os principais problemas e avanços 

pretendidos, nas produções acadêmico-científicas, nas práticas educacionais e nas 

políticas públicas brasileiras, relacionando-os à produção acadêmico-científica nacional 

e internacional, bem como aos desafios políticos, sociais, culturais e educacionais do 

momento histórico atual. 

Assim, coerentes com os princípios da ABAlf, de manter uma atitude crítica 

sobre o que ocorre no campo da alfabetização e incentivar o pluralismo teórico e 

metodológico na abordagem do tema, os debates ocorridos nas conferências e nas mesas 

redondas reafirmaram o compromisso da Associação com a luta pela universalização da 

alfabetização no Brasil, entendida como direito de todos os brasileiros e de todas as 

brasileiras. 

O agravamento da crise política, social e econômica, juntamente com as 

primeiras medidas tomadas pelo atual governo, vinculadas à recém-criada Secretaria de 

Alfabetização do Ministério da Educação, são fatores preocupantes que apontam para 

possíveis descontinuidades de políticas públicas, fundamentais para a garantia da 

alfabetização como um direito de todos, em especial nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos. 

Em face dessa realidade, a ABAlf reitera a necessidade do diálogo com os 

agentes do MEC, pois é urgente dar continuidade ao que se vem construindo ao longo 

da história da alfabetização neste País, na perspectiva que ações, projetos e programas 
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se constituam em políticas de Estado, fazendo com que, dessa forma, não sofram 

descontinuidades. 

E mais, reafirma-se o compromisso de assegurar que a alfabetização seja 

prioridade compartilhada pelos governos federal, estaduais e municipais, pela sociedade 

civil, pelas Universidades públicas, por gestores/gestoras, por servidores/servidoras 

públicas. 

Nesse sentido, a ABAlf, representada por pesquisadores/pesquisadoras, 

especialistas da área, professores/professoras alfabetizadores /alfabetizadoras 

brasileiros/brasileiras, que já vêm colaborando historicamente com as políticas 

implementadas pelo governo federal, pelos estados e municípios, defende: 

1. Revogação da EC 95 de 2016; 

2. Abertura de diálogo com grupos de pesquisa, associações, Organizações não 

Governamentais, Institutos e Universidades públicas sobre a formulação da política de 

alfabetização a ser adotada pelo MEC; 

3. Garantia do direito dos/as professores/professoras alfabetizadores/alfabetizadoras a 

uma política de formação inicial e continuada democrática e permanente, que os/as 

considerem como sujeitos históricos, de cultura, reflexivos e críticos; 

4. Formação Continuada, compreendida como Política de Estado, voltada para 

professores/professoras, alfabetizadores/alfabetizadoras, com programas desenvolvidos 

por instituições e Universidades públicas; 

5. Fortalecimento da identidade da Educação Infantil, compreendida como etapa que 

contribui para o processo de apropriação da linguagem escrita pelas crianças, sem que 

isso signifique estar submetida aos objetivos de alfabetização próprios do Ensino 

Fundamental; 

6. Implementação de política de formação de professoras/professores e demais 

profissionais da Educação Infantil, baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI/2009), fortalecendo os direitos de aprendizagens, os campos 

de experiências e as diversidades; 

7. Implementação de política de formação de professoras/professores e demais 

profissionais dos anos iniciais do Ensino Fundamental e primeiro segmento da 

Educação de Jovens e Adultos, baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica (DCNEB/2010); 
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8. Formulação e implementação de uma política de alfabetização, com qualidade 

socialmente referenciada, que atenda às necessidades da Educação Especial na 

perspectiva inclusiva; 

9. Revigoramento e ampliação dos programas de aquisição e distribuição de livros de 

literatura para todas as etapas da Educação Básica; 

10.Revigoramento e ampliação do Programa Nacional do Livro Didático; 

11.Garantia que os preceitos constitucionais, que determinam liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, sejam resguardados nas políticas que estabelecem pactos entre 

os entes federados (união, estados e municípios), sobretudo na formação de professoras 

e professores e na aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos; 

12.Continuidade das ações que visam ao cumprimento da meta 5 do Plano Nacional de 

Educação e das metas relacionadas à alfabetização nos planos estaduais e municipais de 

educação. 

Outrossim, a ABAlf, em conjunto com pesquisadores e os Fóruns Estaduais de 

Alfabetização, se compromete com as lutas contra quaisquer riscos que se apresentem 

para perdas de direitos, sejam para privatização da educação, sejam para o 

desmantelamento das políticas públicas da Educação Básica e dos Institutos e das 

Universidades públicas, por compreender que uma possível iminência desses riscos 

repercutem fatalmente no direito à alfabetização. 

Por fim, convoca-se aqui a sociedade brasileira a apoiar essa luta, que é daqueles 

e daquelas que, como todos que integram a ABAlf, querem construir um Brasil igual de 

oportunidades, com mais justiça e mais solidariedade. 

 

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2019. 
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Alfabetização: Construção da escrita  

 

Maria De Oliveira Rodrigues 

                                                                            Universidade Estadual de Montes  Claros 

 

Resumo: O principal objetivo deste trabalho é focalizar a metodologia CLE como proposta de um trabalho 

conjunto de combate ao analfabetismo com ênfase em crianças de 6 a 8 anos.  Metodologia aplicada em 

diversos países como a Tailândia, Índia e Brasil com índices elevados de analfabetos. É utilizado o CLE – 

Concentrated Language Encounter (Construção de Linguagens Essenciais1) onde a criança é alfabetizada 

através de portadores de textos. O objetivo principal é mostrar como essa metodologia pode ser útil e bem 

aproveitada no referido meio bem como apresentar uma análise de custo x benefício e vantagens de sua 

utilização. Atualmente aplicada na Escola Municipal Alípio Maciel de Oliveira situada em área de risco social 

do município de Sete Lagoas - M.G, essa metodologia é aplicada nessa escola  a alguns anos e aponta 

resultados satisfatórios no que diz respeito à facilidade de compreensão do processo de alfabetização. 

 

 Palavras-chave: Criança. Construção. Linguagem. Analfabetismo. 

 

1 Em busca de caminhos propícios para o domínio  da língua escrita e da leitura 

 

      Com base nas proposições de Richard Walker, Saowalak Rattanavich e John W. Oler Jr. 

(2006), Gláucia Alves, Maria Salomé (2007), pode-se assegurar que a metodologia CLE – 

Concentrated Language Encounter (Construção das Linguagens Essenciais) propõe erradicar 

o analfabetismo no mundo, visto que em países mais pobres há um grande índice de crianças, 

jovens e adultos analfabetos. A referida metodologia apresenta fundamentações consistentes 

e se desvela como um recurso eficaz para a mudança desse cenário crítico. 

      As exigências sociais, em conformidade com cada período histórico, impõe os moldes de 

aplicação das linguagens cabendo à cada indivíduo adequar-se a eles. “Vivemos hoje numa 

sociedade em que o conhecimento é produzido em ritmo e complexidade jamais vivenciados 

pela humanidade e esse conhecimento precisa ser apropriado por todos.” (GLAÚCIA 

ALVES, MARIA SALOMÉ, p.15, 2007). O meio em que o indivíduo está inserido, a 

necessidade de autoafirmação e de pertencimento à determinada realidade o faz apropriar-se 

 
1 Adaptação da terminologia Concentrated  Language Encounter  por  Construção das Linguagens Essenciais 

feito pelas autoras Gláucia Alves e Maria Salomé (2007)  com o objetivo de se trabalhar as diferentes 

linguagens com as quais o homem opera. 
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de saberes por meio das diferentes linguagens humanas culturalmente constituídas pelo 

próprio ser humano, conforme afirma Fiorin (2015). Nesse sentido, a aprendizagem humana 

acontece através das interações e cada indivíduo tem seu próprio ritmo de aprendizagem 

como corroboram Piaget (1970), Vygotsky (1993). Embasada nos aportes teóricos citados, 

este artigo, assenta-se nos pressupostos da metodologia CLE como ferramenta eficaz para 

auxiliar os docentes e discentes, no multifacetado2 processo da alfabetização. 

      A metodologia CLE é baseada em pesquisas feitas na Tailândia pela Instituição Rotary 

Clube que propõe alfabetizar crianças de 6 a 8 anos utilizando portadores de textos. As 

histórias  são escolhidas pelas crianças, de acordo com as necessidades que devem ser 

trabalhadas, o professor, neste momento, tem um importante papel que é selecionar e mediar 

a escolha deste livro. É escolhida a história, lida pelo professor e feito o reconto coletivo. 

Através do reconto é construído o “grande livro”3 pelos próprios alunos. É realizada a 

encenação da história e todo o roteiro de estudo é desenvolvido em cima das construções das 

crianças: a organização de ideias, sequência de fatos, formação de palavras e leitura, 

gramática e ortografia. Essa metodologia está em exercício no município de Sete Lagoas, o 

lócus de efetivação é a Escola Municipal Alípio Maciel de Oliveira e o cenário atual 

apresenta um alto índice de aproveitamento e em um curto período de tempo (três meses). Na 

turma eleita, e com caráter experimental,  a aplicação dessa metodologia será estendida por 

um período de dois anos, ou seja, até o final do ano de 2019. A metodologia CLE em 

execução, recebeu adequação conforme os PCN´s (Parâmetros Curriculares Nacionais).   

  

2 Um percurso teórico para situar no tempo e no espaço a metodologia CLE 

 

     Conforme afirmações dos autores da metodologia abordada “as técnicas CLE foram 

introduzidas na Tailândia em 1984, por iniciativa do Brisbane College of Advanced 

Education” (RATTANAVICH, WALKER, 2006, p. 13). As técnicas inicialmente propostas 

pelos autores foram aperfeiçoadas e ampliadas para que fosse possível o desenvolvimento de 

 
2 O termo multifacetado refere-se à obra Alfabetização: a questão dos métodos da autora Magda Soares 2018, 

por considerar os diversos fatores que permeiam o processo de alfabetização. 

3 A expressão “grande livro” é utilizada pelo fato do livro confeccionado e utilizado para as atividades 

linguísticas ser feito em papel krafty de tamanho grande. 
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um programa em língua tai. Essas técnicas foram implementadas em um grande número de 

escolas primárias nas províncias rurais do nordeste da Tailândia.  

      Posteriormente, o programa foi reformulado e implantado, de forma experimental, nas 

províncias do sul da Tailândia, onde a língua materna é um dialeto malaio, e nas províncias 

do sul, onde são faladas diversas línguas e dialetos de tribos das montanhas. Em 1990, 

conforme Richard Walker (2006) o Ministério da Educação da Tailândia comunicou a 

aceitação dos princípios de alfabetização CLE em todo o país, como quinhão do Plano 

Nacional 1992-96.  No decorrer do ano de 1991, de acordo com o autor, foram criados outros 

projetos-piloto nas demais regiões do país, como parte dos preparativos para o Plano 

Nacional 1992-96.  

      As estratégias da metodologia CLE de modo igual foram levadas da Tailândia para a 

Índia, onde foi constituído um projeto-piloto próximo a Hugli. Outro programa bem 

sucedido, na língua bengali, foi implantado em várias escolas próximas a Dhaka, em 

Bangladesh, como afirma Richard Walker (2006). 

      Por fim, o movimento das estratégias da metodologia CLE de língua para língua retornou 

ao idioma a qual se iniciou, no momento em que, na Tailândia, iniciou o trabalho para a 

criação de um programa CLE para o ensino de inglês como segunda língua. 

      [...] Assim que se virem diante situações em que possam se entusiasmar 

pela leitura e pela escrita, aprenderão a fazer coisas igualmente 

surpreendentes, se não forem colocados limites sobre o que lhes será 

permitido fazer. (RICHARD WALKER, 2006,  p. 162).   

    

      Diante do exposto é possível perceber que as estratégias da metodologia CLE podem ser 

aplicadas tanto para o processo de alfabetização da língua materna quanto para uma segunda 

língua. Isso é possível pelo fato dessa metodologia considerar o aprendiz em sua totalidade, 

valorizando os saberes oriundos de suas vivências, atentar para as suas peculiaridades, 

promover um aprendizado que seja verdadeiramente significativo e permitir que o aprendiz 

utilize-o a seu favor. Mesmo que este artigo trate de alfabetizar crianças de 6 a 8 anos a 

proposta apresentada pode, de igual modo, ser aplicada aos jovens e adultos. 

      A metodologia CLE visa oportunizar ao aluno o desenvolvimento da capacidade de usar 

as diferentes linguagens através da interação com a diversidade textual e a compreensão de 

como se organiza o nosso sistema de escrita. A experiência atual com a metodologia CLE, na 

Escola Alípio Maciel de Oliveira, tem mostrado resultados bastante produtivos: professora e 
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alunos mais integrados, mais interessados, os alunos estão mais presentes na escola porque 

participam da elaboração do cronograma de trabalho, que organiza e prevê atividades 

significativas. Enfim, presencia-se um trabalho que tem mudado a rotina da referida escola. 

     É preciso, no entanto, ressaltar que a metodologia CLE não é algo inusitado e nem se trata 

de uma revelação milagrosa, conforme afirmam os precursores desta metodologia. Ela apenas 

retrata uma síntese de todas as crenças e concepções sobre alfabetização no momento atual. O 

trabalho com o CLE tem como objetivo contribuir para a formação de cidadãos que sejam 

leitores e escritores competentes, ou seja, pessoas que saibam ler, além de uma página 

impressa, as diferentes linguagens através das quais os seres humanos se comunicam, se 

interagem no e com o mundo.        

      Este artigo trata basicamente do trabalho com o modulo I, que versa sobre o 

desenvolvimento do processo inicial da alfabetização, oportunizando ao aluno a compreensão 

de como se organiza a escrita na base alfabética. A aprendizagem inicial da leitura, como já 

foi discutida por vários estudiosos, não é atividade intrínseca do ser humano, isto é, não 

acontece espontaneamente como desenvolvimento biológico, mas porque o indivíduo 

conseguiu desenvolver mecanismos internos de organização do mundo que o rodeia ou 

estruturas de compreensão da realidade, conforme afirma Piaget (1970). Nesse sentido, a 

metodologia CLE  aporta em um conjunto de estratégias capazes de estimular e assegurar o 

aprendizado do aluno independentemente do seu ritmo, conhecimentos e habilidades. O 

trabalho com esta metodologia se assenta em alguns pressupostos, conforme (GLÁUCIA 

ALVES, MARIA SALOMÉ 2007, p. 26-27). 

 

1- Nenhuma metodologia por si só garante o processo da alfabetização. Como 

afirma Cagliari (1999, p.34), “nenhum método garante bons resultados sempre, 

em qualquer lugar, isso só se obtêm com a competência do professor”.  

2- A aprendizagem depende muito da história do aprendiz, seus interesses, 

experiências anteriores e desejos.  

3- Todo ser humano aprende, mesmo nas condições mais adversas, porém tais 

aprendizagens se dão de formas e em ritmos diferenciados.  

4- Todo indivíduo percorre o mesmo caminho da apropriação e reconstrução da 

escrita que a humanidade percorreu durante a construção do sistema de 

representação.  



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

 

31 

 

5- Nosso sistema de escrita não é fonético e sim fonográfico. Escrever não é 

reproduzir, mas representar os sons da fala. Para se chegar ao registro das ideias é 

preciso antes fazer o ajuste entre o som oral e o escrito. 

6- “Ler não é decodificar, mas para ler é preciso decodificar.” (LUIZ 

CAGLIARI, 1996, p.120). A aprendizagem da leitura envolve dois aspectos 

importantes sendo o primeiro a codificação e o segundo a decodificação. A 

consciência fonológica, ou seja, aprender a ouvir os sons da fala é primordial para 

a apropriação do código escrito uma vez que ler envolve a percepção de sequência 

dos segmentos sonoros em unidades gráficas [...]. 

 

     A metodologia CLE requer do professor alfabetizador conhecimentos teóricos sobre o 

sistema de escrita da língua portuguesa, os processos de desenvolvimento e aquisição da 

cultura escrita pelo educando bem como exige que o professor seja capaz de desenvolver o 

hábito de refletir sobre o seu trabalho pedagógico, ter perfil de fato de educador e que seja 

facilitador da aquisição de conhecimento por parte do discente. É preciso somar a esse 

conjunto de requisitos o olhar atento do professor alfabetizador a fim de intervir, sempre que 

necessário, para permitir que o discente faça construções apropriadas e de forma progressiva. 

Ressalta-se que o professor não apenas tem a função de mediar a aprendizagem, mas que 

possa estimular o aprendiz o tempo todo a evoluir e construir novos conhecimentos. 

     Desse modo, a metodologia CLE visa considerar questões importantes e necessárias para a 

mudança do procedimento de condução de classe e aponta razões relevantes para que se 

mudem as fontes de motivação e controle da figura do professor para finalidades ligadas ao 

que os alunos buscam atingir. Por isso, o foco norteador do processo da metodologia é o 

texto, seja ele do livro literário ou outro portador de texto, por ser algo significativo para o 

aprendiz. Considerando a analogia em relação à rapidez com que as crianças bem pequenas 

aprendem a falar sua língua e à persistência que dedicam a esse exercício, elas estão 

preparadas para continuar tentando a usar a língua, pois desejam realizar coisas. 

Constantemente tomam a iniciativa e, às vezes, persistem na tentativa de se fazerem entender 

diante de insucessos repetidos.  

      De forma semelhante, a alfabetização rápida acontece no instante em que os alunos estão 

envolvidos, constantemente e com entusiasmo, em atividades significativas relacionadas à 

leitura e à escrita, conforme afirmam Rattanavich e Walker (2006). O sucesso do ensino 
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dessa metodologia depende da continuidade dessa situação nas salas de aula e os professores 

que se saem melhor são aqueles que encaminham as rotinas da classe de modo que todos os 

alunos participem com entusiasmo. Isto representa um desafio para os professores que 

trabalham em turmas convencionais, porque se faz necessário um novo modo de 

relacionamento entre eles e seus alunos. Ensinar com seriedade aquilo que realmente deve ser 

aprendido, evitando assim a banalização do ensino, para que se possam atingir condições 

máximas de aprendizagem em um curto período de tempo. 

   Nas classes CLE, há objetivos que funcionam em vários níveis. Espera-se que todos os 

alunos e professores compartilhem o objetivo comum de alcançar sucesso na tarefa em que 

estão empenhados. Merece destaque, a motivação dos alunos, constantemente ligadas aos 

objetivos pessoais, relacionados ao processo educacional, que, normalmente, não são 

compartilhados pelos alunos, uma vez que se sabe e se tem um propósito claro o objeto de 

estudo tem um fundamento e o aprendizado é real.  

      Um objetivo importante da metodologia que diz respeito ao professor é que as atividades 

de ensino/aprendizagem cheguem a bom termo, através de todos os passos da unidade, sem 

serem interrompidos.  Os demais aspectos da condução de classe são subordinados a este. 

Professores com experiência em CLE trabalham, paulatinamente, para conseguir cada vez 

mais um número maior de alunos que tenham o mesmo objetivo, conduzindo-os, 

sistematicamente, a participar de cada tipo de rotina CLE de ensino/aprendizagem e, 

finalmente, executar as rotinas sem auxílio, alcançando dessa forma a autonomia.  

      Mas, isto não quer dizer que se aceite a desordem por meio de interromper a sequência 

aprendizagem/ensino, conforme afirma Luiz Cagliari (2009) disciplina não é sinônimo de 

silêncio e sim de ordem.   A indisciplina colabora com a deterioração da qualidade da 

educação.  Nesse sentido, mais uma vez ressalta-se o papel do professor como mediador da 

aprendizagem e norteador, condutor das atividades na classe. Uma vez que as atividades CLE 

são direcionadas a resultados práticos que são conhecidos pelos alunos e valorizados por eles, 

a tendência é que se fortaleça um comportamento que contribua para se atingirem esses 

resultados. A ordem é mantida, pois a desordem interfere negativamente ceifando as 

possibilidades de sucesso na atividade compartilhada. A dedicação e a ordem na sala de aula 

não dependem somente da presença e da vontade do professor, o aluno integrado respeita as 

rotinas e tudo o que envolve esse processo. 
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      Um segundo objetivo do professor CLE é que todos os alunos participem das atividades 

de aprendizagem com a maior frequência e seguimento possíveis, com base no  princípio de 

que, quanto maior for a intensidade do envolvimento do aprendiz, conseguirá aprender de 

modo mais rápido. Se toda a turma sempre trabalha em um só grupo, nem todos os alunos 

terão um papel ativo no que acontece. O trabalho com a referida metodologia é feito em 

pequenos grupos, em pares e, até mesmo, individualmente. Essa estratégia de trabalho visa 

um maior envolvimento dos alunos e isto pode ser atingido  por meio da ação sistemática do 

trabalho em pequenos grupos e da atribuição de responsabilidade para administrarem sua 

própria tarefa em grupo. A condução de classe CLE é facilitada pela constância dos passos 

através dos três estágios do programa. Assim, a rotina geral da sala de aula se torna cada vez 

mais familiar aos alunos e o professor não precisa dedicar tanto tempo e atenção para ajudar 

os alunos a praticarem, pois estes já se tornam progressivamente autônomos.  

      Um terceiro objetivo na condução de classe CLE é estimular características pessoais dos 

aprendizes tais como a autoconfiança a disposição de correr riscos ao passo que aprendem 

uma nova habilidade relacionada à alfabetização. O professor deve incentivar seu aluno a ter 

atitudes em relação à negociação do texto o que o levará a reflexão e tomada de decisões que 

são fundamentais na melhora do desempenho pessoal. 

      Segundo Richard Walker e Saowalack Rattanavich (2006) a primeira experiência 

sistemática de um programa CLE em língua tai realizou-se no ano de 1987, em duas escolas 

isoladas na província de Surin situadas nas proximidades da fronteira com o Camboja. Os 

habitantes dessas províncias falam outras línguas ou dialetos e uma minoria apenas fala no 

caso o tailandês como a primeira língua ou a língua padrão. Essas diferenças linguísticas e a 

pobreza são fatores que contribuem para o insucesso nos programas de alfabetização, 

conforme apontam os autores.  

      Richard Walker e Saowalack Rattanavich (2006) discorrem sobre a experiência realizada. 

Segundo os autores, duas professoras das séries iniciais dessas escolas receberam 

treinamentos da metodologia CLE e utilizaram materiais da equipe do projeto. O 

desenvolvimento da metodologia foi acompanhado pela equipe organizadora e  pelo Dr. John 

Chapman, da Open University, do Reino Unido. Após seis meses de observação e avaliação 

in loco do projeto-piloto, Chapman chegou à conclusão de que o programa experimental 

estava, sem dúvida, alcançando resultados acima da média e fez a recomendação da 

continuidade do trabalho bem como sua ampliação. Ainda confirmou a constatação de 
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Rattanavich e Walker de que quase todas as crianças dos grupos CLE já estavam lendo e 

escrevendo.  

      Diante dos resultados obtidos a Fundação Rotária do Rotary International  criou e 

implementou um programa de alfabetização destinado ao ensino fundamental das províncias 

de Surin, Buriram, Srisaket e Chaiyaphun com o objetivo de  desenvolver um plano com 

vistas à sua disseminação em toda a Tailândia. 

            A simplicidade da estrutura das unidades CLE e a utilização de muitas técnicas de 

ensino bem conhecidas podem trazer enganos aos observadores pouco atentos, afirma 

Rattanavich. As diferenças entre a metodologia CLE e a maioria das outras metodologias de 

ensino são mais profundas do que se pode revelar uma observação superficial de uma classe 

CLE. No que se refere à dinâmica na sala de aula, ao desenvolvimento de cada unidade e à 

interação professor-aluno, as técnicas de ensino CLE representam uma mudança fundamental 

no que ocorre na maioria das salas de aula convencionais e o seu bom desempenho requer um 

tipo muito diferente de ambiente de aprendizagem.  

      A diferença, conforme Rattanavich não pode ser totalmente descrita em termos da 

aparência da sala de aula ou do que é realizado nela. As diferenças mais significativas são 

relacionadas à atitude: o entusiasmo assume o lugar do desinteresse, da apatia e as atividades 

prazerosas e com um objetivo substituem o desânimo e a indiferença.  

      Além do mais, segundo o autor, existem outros modos de condução de classe CLE. A 

natureza da sala de aula, como ambiente de aprendizagem, e, por consequência, o papel do 

professor, como condutor da classe, varia de um estágio do programa para outro. Assim, se 

explana tais mudanças a título de maior compreensão. 

      No Estágio 1, quando se enfatiza a compreensão básica, bem fundamentada, sobre o ato 

de ler,  de escrever, a sala de aula é, essencialmente, um centro de atividades de 

alfabetização, sejam individuais ou coletivas.  

      No Estágio 2, ao se  conviver com um maior número de textos e com a leitura e a escrita 

dos textos com finalidades diferentes, a sala de aula se transforma em uma oficina onde os 

alunos realizam coisas.  

      No Estágio 3, a sala de aula pode ser descrita como um laboratório para a vida, onde os 

alunos aprendem as habilidades e procedimentos de alfabetização de que irão precisar 

futuramente na vida real. 
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      Isto não quer dizer que os alunos do Estágio I não “realizam coisas” como resultado da 

sua “participação” ou que os alunos do Estágio II não aprendem a buscar informações 

enquanto “realizam coisas”. (SAOWALACK RATTANAVICH, 2006, P. 57). Conforme o 

autor, as três atividades participar, realizar coisas e buscar informações se realizam em todos 

os estágios, porém, surgem mudanças de uma fase para outra e consequentemente exigem 

uma mudança na condução de classe.  

 

2.1 Aplicação da Metodologia CLE na Escola Municipal Alípio Maciel de Oliveira  

 

      Em reunião realizada em abril/2018 entre professor/multiplicador4, diretor e pedagogo do 

referido Educandário, ficou definido que a metodologia CLE seria implantada em caráter 

experimental em uma turma do 2º ano do ensino fundamental I,  selecionada dentre as turmas 

as quais o professor/multiplicador já lecionava anteriormente. Seria efetuada uma 

comparação posterior (num prazo de três meses) entre a turma iniciada na metodologia CLE e 

uma das turmas com metodologia de ensino tradicional também do 2º ano do ensino 

fundamental I, ficou definido também que o referido professor alfabetizador iria acompanhar 

a turma em questão durante todo ano de 2018 e 2019, ou seja, faria o acompanhamento da 

turma por um período de dois anos consecutivos. Num segundo momento os pais dos alunos 

investigados foram convocados a participarem de uma reunião na escola para tratar da 

apresentação da metodologia, na qual os seus filhos seriam incluídos. Foi apresentado 

detalhadamente aos pais nessa reunião o objetivo proposto, a forma e o período de trabalho e 

os resultados almejados, além disso,  foi avaliada a receptividade desses pais.  

      Foi iniciada a implantação da metodologia CLE na turma escolhida no início do mês de 

maio de 2018. Seguiu-se criteriosamente a metodologia com intuito de trazer para a sala de 

aula tudo que foi aprendido em curso realizado pelo professor/multiplicador, executaram-se 

as devidas experiências e intervenções durante o processo de construção da aprendizagem; 

sendo possível num primeiro momento observar de forma clara que as crianças se tornaram 

mais ativas e interessadas, uma vez que o objeto de estudo era significativo e prazeroso, o 

aprendizado fluía de maneira espontânea e gradativa. Percebia-se claramente que era 

imprescindível o olhar atento do professor/multiplicador exigindo dele as intervenções no 

 
4 Termo utilizado para nomear o professor que recebeu treinamento na metodologia CLE. 
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momento exato, tendo em vista o nível de desenvolvimento de cada aluno já que essa turma 

era heterogênea.  

      Na primeira fase o objetivo foi trabalhar a escolha do material, previamente selecionado, 

a ser utilizado como detonador do processo. Foi proposta, aos alunos, a escolha de livros de 

histórias infantis com objetivo de se trabalhar valores que eram necessários para a formação 

deles. A escolha do texto detonador5 é um desafio para o professor, pois ele deve atender a 

alguns critérios tais como: linguagem bem elaborada, apresentação de uma estrutura 

conhecida, ser facilmente previsível pelos leitores ou ouvintes mostrando ações, sentimentos 

e intenções das personagens, é preciso assegurar que o livro não veicule nenhum tipo de 

preconceito de gênero, etnia, religião e orientação sexual. Os fatos devem ter uma sequência 

organizada com o intuito de possibilitar ao aluno o devaneio, mas que ele possa ter o 

discernimento entre o universo imaginário e o da realidade. 

      O desenvolvimento da fase I se dá em diferentes etapas que são: 1- Leitura global do 

texto, 2- Leitura colaborativa, 3- Exploração do texto, 4- Leitura do texto no contexto. Após a 

escolha da história realizou-se a leitura num processo recreativo e informal envolvendo 

diálogo sobre o que estava sendo lido semelhante à maneira como os pais leem histórias para 

os filhos pequenos.  

      O professor/multiplicador lançou mão de todas as técnicas para contar histórias, a fim de 

tornar a leitura uma experiência mais estimulante, emocionante e alegre, ou seja, despertando 

o interesse e a atenção dos alunos. O professor contextualizou a linguagem de todas as formas 

possíveis, por exemplo, utilizando a expressão facial, as ilustrações do texto e fazendo gestos, 

desse modo conseguiu a participação dos alunos mais desinibidos e confiantes e mais tarde 

atingiu os alunos mais tímidos, despertando neles a autoconfiança até o ponto de melhorarem 

a participação. Após esses procedimentos foi possível perceber que  a barreira da inibição foi 

vencida.  

      Após a leitura do texto, conforme os passos da metodologia, o próximo objetivo foi 

estimular os alunos a se lembrarem do que ouviram assegurando o entendimento do 

significado do que foi lido, os alunos foram provocados com algumas perguntas simples 

sobre a história, como “quais são os personagens?”, “o que aconteceu com (um personagem 
 

5 Termo utilizado por Gláucia Alves e Maria Salomé (2007) para indicar que o livro literário é o elemento 

principal e propulsor para iniciar o trabalho com a metodologia CLE. 
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x)?”. Em seguida, o professor/multiplicador solicitou aos alunos que recontassem a história 

com todos os detalhes. A exploração do texto tem o intuito de oportunizar todas as condições 

de compreensão da história. “Quanto mais aquilo que é dito se relaciona ao contexto e é 

apoiado por ele (tudo o que está acontecendo, os gestos e o tom de voz de quem fala e a 

experiência anterior de quem ouve), mais fácil se torna a compreensão.” (RATANAVICH, 

2006, p.17). Após o reconto por duas ou três vezes foi feito a dramatização como meio de 

envolver todos os alunos na atividade de relembrar a história e utilizar a linguagem adequada 

para isso. Ao verem os colegas representarem, os alunos tímidos desenvolveram o senso de 

participação que os levaram a seguir o exemplo. O professor/multiplicador agiu como diretor 

da dramatização, ajudando, tanto os narradores, quanto os atores a desempenhar seus papéis e 

a dizer o texto da maneira mais expressiva possível.  

      Houve uma nova apresentação como um meio de oportunizar a participação de todos os 

alunos e de oferecer a oportunidade de que estes pudessem experimentar outros papéis.  

Desse modo, os grupos trocaram de exercício: os narradores passaram a ser atores e os atores 

formaram o grupo de narradores. Em seguida foi feita a negociação oral do texto. Nessa 

metodologia o reconto tem o objetivo de proporcionar à criança a oportunidade de recriar um 

texto cujo esquema já está organizado. O que a criança consegue apreciar no texto, através da 

imitação, procurará recriar, usando sua imaginação para recontá-lo. Nessa fase, diálogos 

podem ser acrescentados, personagens podem ser inseridos, trocados e sentimentos podem 

ser interpretados. Essa etapa revelou o potencial criativo dos alunos assim como a 

solidariedade com o próximo. Nos momentos em que um aluno esquecia determinada 

passagem da história o colega o auxiliava repassando o texto ou que a falta de lembrança dos 

fatos faziam com que o aluno criasse uma nova fala. 

      Após a negociação do texto oral o professor escreveu cada sentença em uma folha de 

papel grande, transformando a linguagem oral em escrita. A cada sentença escrita, o professor 

interveio questionando outros alunos se desejavam dizer aquele conteúdo de forma diferente 

e fez as modificações com versões da preferência dos alunos. Assim aconteceu a negociação 

do texto escrito, para que este fosse satisfatório em todos os aspectos. Todos leram o texto 

diversas vezes à medida que foi sendo construído. É importante ressaltar que o professor não 

dita o texto, mas modifica as sentenças conforme necessário para observar as convenções da 

língua, pronunciando a versão de acordo com a norma da língua portuguesa à medida que 
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escreve. “Como podem as crianças desenvolver a ideia de que a linguagem falada e escrita 

não são a mesma coisa? Só pode haver uma resposta: escutando linguagem escrita lida em 

voz alta.” (SMITH, 1999, p.49).    

      Durante as primeiras unidades do programa de Estágio 1, o professor/multiplicador faz 

toda a parte de escrita. Pronuncia cada palavra à medida que escreve, para que os alunos 

possam perceber a forma escrita das palavras e de suas partes. Nesse momento foi possível 

constatar conforme as afirmações de Luiz Cagliari (2009) o quão é fundamental o 

conhecimento do professor em relação ao conhecimento do sistema de escrita da língua 

portuguesa, a fim de evitar construções equivocadas. Foi possível observar em outra instância 

como os alunos têm prazer em demonstrar suas habilidades de “serem os professores”6 e 

fazerem parte da escrita. A motivação dos alunos era vista claramente através do brilho no 

olhar, na ansiedade em falar, na participação contagiante, empolgando a todos da classe. A 

negociação do texto coletivo não termina em uma aula, fato este que permite que os alunos o 

leiam e discutam com calma.   

      O texto é lido novamente em grupo com o professor apontando cada palavra que é lida. 

Um aluno pode ser convidado a “ser o professor” e apontar as palavras enquanto os outros 

leem. Quando o texto já estava todo escrito no quadro, o professor e os alunos fizeram uma 

revisão em conjunto, avaliando aquilo que podia ser melhorado. A participação foi unânime e 

intensa, pois os alunos queriam melhorar o que haviam construído. Nesta fase, cabe ao 

professor/multiplicador agir com paciência e cuidado ao negociar o texto com os alunos com 

esses procedimentos a maioria conseguirá ler todo o texto e identificar qualquer palavra 

consultando- o.  

      Realizou-se então a confecção do livro coletivo com a turma. O livro é do tamanho de um 

cartaz, e em comum acordo decidiu-se o seu lay-out de página e as ilustrações. Nesta etapa os 

alunos são estimulados a respeitar as opiniões dos outros assim como melhorar a capacidade 

de argumentação. O “grande livro” foi utilizado nas atividades de compreensão de como se 

organiza a escrita, foi usado em sala de aula para as atividades coletivas e em grupos. Os 

alunos sentem prazer em trabalhar com o grande livro, pois cada um, tendo participado de sua 

elaboração, sente-se autor. A oportunidade de presenciar registro daquilo que se fala é uma 

 
6 Os alunos gostam de imitar as ações dos professores na sala de aula e se sentem valorizados quando são 

convidados a realizarem tarefas de e para o professor. 
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rica oportunidade de aprendizado, uma vez que se aprende a ler também presenciando a 

escrita.  

      Para a construção do grande livro nas turmas em que os alunos ainda não são 

alfabetizados, o professor será o escriba, isto é, ele fará todo o registro escrito, esse registro 

deve ser feito utilizando  as letras de imprensa maiúsculas (caixa alta), justifica-se esse tipo 

de letra pela facilidade do seu traçado e por facilitar a compreensão. A letra cursiva segundo 

Luiz Cagliari é pessoal cada um tem seu jeito peculiar de escrever, e por isso, esse traçado às 

vezes pode não facilitar a leitura. Como afirma Cagliari (1996, p.98).  

 [...] Sem dúvida a letra cursiva é importantíssima e fundamental para nossa cultura, 

mas não me parece ser a maneira mais adequada para ensinar a criança a ler e 

escrever. (LUIZ CAGLIARI, 1996, p. 98). 

      

 Após o registro do texto seguiu-se outra etapa importante, a sua representação através 

do desenho. Essa etapa tem o objetivo de possibilitar ao aluno a confirmação das ideias, 

situar o texto no tempo e espaço, possibilitar que o aluno antecipe ideias bem como perceba 

detalhes implícitos no texto escrito. É a expressão do texto utilizando outra linguagem, a não-

verbal. Reserva-se 1/3 ao alto da folha de papel krafty para essa ilustração, justifica-se este 

procedimento, pois conforme os estudiosos da área, assim que o leitor direciona o seu olhar 

para a página de um livro a ilustração é o seu primeiro contato visual. Todo esse trabalho é 

negociado com a turma. Constantemente o professor/multiplicador deve monitorar os grupos 

tal procedimento é importante, pois desse modo é possível visualizar a capacidade de ler, 

escrever e desenhar de cada aluno. Neste momento o professor/multiplicador tem condições 

de fazer o diagnóstico individual propondo intervenções que ajudarão as crianças a mudarem 

de fases e a vencer etapas de aprendizagem. Com isso percebe-se no aluno a autoconfiança, o 

amadurecimento e a capacidade de gerenciar seus próprios passos e a resolver seus 

problemas. A figura 01 a seguir  apresenta a etapa de ilustração da história do grande livro. 
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Figura 01- Ilustração da história no “grande livro” 

     

Fonte: arquivo da professora pesquisadora 

 

      Após a confecção do “grande livro” com a turma ele foi exposto na sala de aula, para que 

pudesse ser consultado e visualizado constantemente. Iniciou-se então a fase V que se refere 

aos jogos e atividades linguísticas. “Os jogos são uma forma de praticar habilidades 

linguísticas e chamar a atenção para determinados aspectos da língua sem monotonia.” 

(SAOWALAK RATTANAVICH, 2006, p. 27). Depois foram feitos livros individuais – 

cópias do livrão – em tamanho normal, cada aluno fez a sua própria ilustração, de acordo com 

contexto de cada página. Foram aproveitados todos os momentos de trabalho com o livro de 

forma sistemática. O aluno era desafiado em todo momento fazendo consultas ao livro por 

diversas vezes e com orientações orais diferenciadas para buscar soluções para os problemas 

apresentados.  

      Essa intensidade de atividades em níveis diferenciados leva à participação efetiva de 

todos os envolvidos no processo da aprendizagem. Percebe-se que os alunos são capazes de 

fazer a leitura em conjunto com facilidade e a maioria conseguiu ler individualmente, com 

um mínimo de ajuda. Percebe-se também que alguns conseguiram identificar palavras 

isoladamente. O mais importante é que compreenderam claramente o significado do texto, 

desde a sua estrutura geral até sentenças e palavras isoladas.  

      O livro é um recurso significativo e fonte para atividades linguísticas nas quais os alunos 

concentram-se em elementos menores da língua escrita, como as sentenças, as palavras, as 
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letras e as correspondências sonoras, a ortografia e questões gramaticais. Alguns jogos e 

atividades propostas nessa etapa foram: reconhecer palavras que aparecem no “grande livro”, 

jogos com fichas como o bingo e que foram elaborados pelos próprios alunos, diagrama de 

palavras, encontrar a palavra igual numa página ou em outras páginas do livro, texto 

lacunado, ditado visual, listagem de palavras, ler novos textos de poesia que se relacionavam 

com o tema eleito e principalmente músicas já existentes ou adaptadas. A cada atividade 

proposta os alunos foram orientados pelo professor a realizar a tarefa, depois deveriam 

executá-la sozinho.  

            Ao final das atividades com a metodologia CLE e findado o período de três meses 

estipulados anteriormente à sua aplicação a turma participante foi comparada de forma 

qualitativa com a outra que não passou pelas mesmas estratégias da referida metodologia.  

Observamos de forma experiencial que os alunos submetidos ao CLE sobressaíram muito 

melhor em relação aos alunos da outra turma que não passaram pelos mesmos procedimentos. 

Percebemos claramente, na turma CLE, uma melhora na autoestima nos alunos de modo 

geral, a autonomia foi constatada principalmente nos aprendizes mais tímidos. A participação 

nas atividades propostas e a interação oral nesta turma CLE foi mais intensa do que na outra. 

A maior parte dos alunos alcançou o nível silábico-alfabético e alfabético, apenas uma 

minoria encontrava-se no nível silábico. Já na outra turma poucos alunos atingiram o nível 

silábico-alfabético a maioria encontrava-se no nível silábico ou pré-silábico. 

      De acordo com Saowalak Rattanavich (2006)   é apresentado a seguir, o quadro 01 que 

compara as classes CLE e as classes tradicionais. 

Quadro 01- Comparação entre a classe CLE e a classe tradicional 

COMPARAÇÃO ENTRE A CLASSE CLE E A CLASSE TRADICIONAL 

CLE                   TRADICIONAL 

ATIVIDADES 

.Sempre relacionadas a contextos importantes da 

vida dos alunos 

.Conteúdo das aulas baseado em unidades 

linguísticas, regras e estruturas 

.Os alunos são estimulados a trabalhar com 

independência 

.Os alunos geralmente fazem o que o(a) 

professor(a) determina 

.Jogos e canções dão vida à aprendizagem .Em geral não são utilizados 

.Os jogos de linguagem passam a integrar a vida .Os alunos raramente leem ou escrevem fora da 
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dos alunos sala de aula 

INTERAÇÃO NA SALA DE AULA 

.Os alunos aprendem interagindo com os colegas 

e com o(a) professor(a) 

.O(a) professor(a) faz perguntas e escolhe quem 

vai respondê-las 

.Os significados são negociados entre os alunos 

com a moderação do(a) professor(a) 

.Os alunos recebem as informações quase sempre 

passivamente 

.Não se prescreve um ritmo de aprendizagem. Os 

alunos participam das atividades, não importa o 

seu estágio 

.Prescreve-se uma quantidade fixa de matéria a 

ser ensinada em cada período escolar 

CONDUÇÃO DE CLASSE 

.Os alunos trabalham em pequenos grupos, 

discutindo ativamente e cooperando entre si 

.Carteiras arrumadas em filas e alunos 

trabalhando isoladamente 

.Os alunos frequentemente dirigem as próprias 

atividades 

.Os alunos esperam orientações do(a) 

professor(a) antes de falarem ou agirem 

.Disciplina positiva. Alunos envolvidos com o 

trabalho 

.Disciplina negativa. Os alunos são controlados 

por proibições  

ATITUDES DOS ALUNOS 

.Os alunos assumem responsabilidades com 

autoconfiança e administram o próprio progresso 

.Muitos alunos não participam da aprendizagem 

.A liderança é sistematicamente desenvolvida e 

praticada 

.Em geral não demonstram autoconfiança quando 

solicitados a se comunicarem  

  Fonte: Saowalak Rattanavich (2006) 

                            

3.  Chegando às Conclusões 

      A experiência realizada nos permite perceber que a metodologia CLE se baseia no 

desenvolvimento de atividades diversificadas nas quais os alunos estão constantemente 

envolvidos em situações reais de aquisição das linguagens. Segundo Vygotsky (1993), a 

linguagem humana é um sistema simbólico essencial nas relações sociais e na mediação entre 

o sujeito e o conhecimento desse modo o ser humano pode utilizar signos compreensíveis por 

outros indivíduos de forma a expressar seus sentimentos, vontades a fim de que a interação 

aconteça.  
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       Em nossa sociedade, conforme Fiorin (2015) estamos em contato com diferentes formas 

de organização do real: sons, gestos, expressões e símbolos, que são transformados e 

adaptados de acordo com o uso e contexto social. Neste sentido, o processo primordial no 

trabalho com a metodologia CLE consiste na promoção da interação dos alunos com as 

diversas linguagens, contribuindo assim, na construção e socialização dos conhecimentos. No 

universo de linguagens que a escola trabalha, o livro de literatura é um instrumento cultural 

que proporciona o desenvolvimento de conhecimentos necessários para o desenvolvimento de 

competências e habilidades.  

       Sendo assim, a referida metodologia parte do livro de literatura infantil ou de qualquer 

outro portador de texto, como detonador de todo um processo de construção da base 

alfabética, da ortográfica, de conhecimentos linguísticos e de letramento, promovendo a 

alfabetização.  

      As estratégias de alfabetização da metodologia CLE demonstraram sua eficiência ao 

envolver todas as crianças no aprendizado da leitura e da escrita não só das crianças que são 

mais ativas e participativas que apresentam um contexto familiar mais equilibrado, mas 

também favorece a participação das crianças mais tímidas em que o convívio familiar ou o 

ambiente em que vivem não ofereçam muitas condições para seu desenvolvimento 

acadêmico. Luiz Cagliari (2009) corrobora com o mesmo posicionamento de Richard 

Walker, Saowalak Rattanavich e John W. Oller Jr. (2006) quando afirmam que o problema da 

alfabetização não se encontra tanto no ambiente familiar e étnico das crianças, mas sim no 

programa de alfabetização das escolas e, em particular, na dinâmica de interação na sala de 

aula.  

        Em relação aos custos financeiros referentes aos materiais utilizados para a aplicação da 

metodologia pode-se dizer que são baixos. Basicamente são utilizados livros literários, 

geralmente existentes nas escolas, papel krafty no tamanho de 100 cm x 80 cm, canetinhas 

hidrocor, lápis de cor, lápis de escrever, borrachas, papéis recicláveis, cola, jogos e fantasias 

confeccionados pelos alunos e muita imaginação. Diante das teorias apresentadas, e das 

experiências realizadas conclui-se que a metodologia CLE – Concentrated Language 

Encounter (Construção das Linguagens Essenciais) sistematiza e facilita o processo de 

alfabetização, ao passo que prevê ações que são capazes de propiciar a formação do aluno 

como leitor competente e cidadão capaz de fazer usos das práticas sociais de leitura e escrita.      
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Resumo: O presente trabalho apresenta resultados da pesquisa intitulada “Mediação de Leitura: teoria 

e prática”, desenvolvida ente os anos 2017 e 2018 pelo Grupo de Estudos Literários na Amazônia e 

Formação de Leitor (UFPA). Tal pesquisa estudou a mediação de leitura em escolas públicas da 

periferia de Belém-PA. O objetivo principal foi compreender as estratégias de mediação possíveis de 

serem executadas na formação do gosto pela leitura. Nossa abordagem foi orientada pelo seguinte 

cabedal teórico: Michèle Petit (2008); Stuart Hall (2010); Homi Bhabha (1998); Vygotsky (1993, 

1998). Buscou-se desenvolver ações de leitor em situações reais de ensino. Para tanto, o projeto 

fechou parceria com 4 escolas e envolveu 227 alunos. Os pesquisadores realizaram 98 entrevistas e os 

primeiros resultados acabaram revelando mudanças sensíveis no comportamento dos alunos que 

apontam para uma maior participação cidadã. 

Palavras-Chave: Mediação de Leitura, Leitura Literária, Cidadania. 

Introdução 

A mediação de leitura literária tem sido foco de muitos estudos ao longo dos últimos 

anos. Em uma rápida consulta no banco de tese do CNPq é possível encontrar um número 

expressivo de pesquisas cujo argumento principal é o benefício que o trabalho com a leitura 

literária pode causar na formação do sujeito. A pesquisa de Amanda Leal de Oliveira (2014) – 

que trabalha o conceito de mediação cultural como um procedimento teórico-metodológico 

que orienta a mediação da cultura escrita em variados espaços – utilizou-se de procedimentos 

metodológicos colaborativos, na qual a interlocução entre os saberes dos sujeitos envolvidos 

torna-se o principal meio para o levantamento dos dados. Oliveira se vale da perspectiva de 

Serge Desgagné (2007) que entende a pesquisa colaborativa como aquela que estabelece 

parcerias entre os sujeitos envolvidos, construindo uma relação que gira em torno de 

interesses comuns.  
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 Esse tipo de pesquisa parte da necessidade de se construir conhecimentos ligados 

diretamente às práticas sociais desenvolvidas em uma situação real de ensino. O princípio 

básico dessa concepção se encontra na perspectiva de Vygotsky (1993, 1998) na qual entende 

que é na ação colaborativa que os sujeitos conseguem superar suas dificuldades e limitações. 

Assim sendo, incluem-se nesse processo de mutua colaboração todos os conflitos, as 

contradições e os aspectos subjetivos por onde também passa a construção do conhecimento. 

A negociação passa a ser o fator gerador do processo investigativo, pois estabelece os pontos 

de interesses e as bases motivacionais que dão sentido à pesquisa.  

 Seguindo essa perspectiva, a pesquisa intitulada “Mediação de Leitura: teoria e 

prática”, desenvolvida pelo Grupo de Estudos Literários na Amazônia e Formação de 

Leitores (GELAFOL-UFPA), passou a observar, além das estratégias de mediação de leitura, 

os aspectos relacionais envolvendo os sujeitos participantes da pesquisa. Com isso, a pesquisa 

focalizou outros elementos fundamentais para a compreensão do fenômeno da mediação de 

leitura. 

 Ao iniciarmos o projeto de pesquisa em 2017, partimos da premissa de que a ação do 

mediador é indispensável para o processo de formação de leitor. Ao longo do 

desenvolvimento do projeto, mantiveram-se as leituras de obras essenciais e que compõem a 

base teórica do Grupo, tais como: Michèle Petit (2008); Stuart Hall (2010); Homi Bhabha 

(1998); Vygotsky (1993, 1998), dentre outros. 

 Nossa pesquisa se alinha aos estudos implementados por Michèle Petit (2008), que 

entende a leitura como uma história de encontros: “quando um jovem vem de um meio em 

que predomina o medo do livro, um mediador pode autorizar, legitimar, um desejo inseguro 

de ler ou aprender, ou até mesmo revelar esse desejo” (PETIT, 2008, p. 178). E mais adiante, 

a autora complementa: “Esse mediador é com frequência um professor, um bibliotecário ou, 

às vezes, um livreiro, um assistente social ou um animador voluntário de alguma associação, 

um militante sindical ou político, até um amigo ou alguém com quem cruzamos” (Ibdem). 

 Nossa principal meta era chegar a uma compreensão do processo de mediação de 

leitura em uma situação real de sala de aula – mais especificamente, em sala de aula de 

escolas públicas localizadas na periferia. Para tanto, não bastava um estudo de cunho teórico, 

foi necessário incluir as experiências com práticas de mediação de leitura, que nos 
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possibilitaram a busca de outras metas, tais como: a) selecionar e analisar de forma mais 

precisa os textos teóricos que interpretam a mediação de leitura e a formação de leitor; b) 

desenvolver o máximo de estratégias de mediação de leituras em turmas do Ensino Básico 

com o intuito de realizar as observações necessárias a uma compreensão contextualizada do 

fenômeno da mediação; c) reunir um conjunto de informações – através das entrevistas e das 

observações – para estabelecer futura base de dados para análise. Neste sentido, o projeto fez 

parceria com algumas escolas que se encontravam dentro do perfil investigado. Assim, foi 

possível desenvolver as ações de mediação em 4 escolas localizadas em Belém-PA. Para 

manter as identidades preservadas tanto das instituições, quanto dos sujeitos envolvidos, 

usaremos nesse trabalho as seguintes denominações: escolas A, B, C e D. 

 Se partirmos do pressuposto de que a formação de novos leitores tem sua origem em 

um feliz encontro, passamos a discutir em nosso planejamento sobre situações em sala de 

aula que proporcionassem tal encontro:  

O gosto pela leitura não pode surgir da simples proximidade material com 

os livros. Um conhecimento, um patrimônio cultural, uma biblioteca, podem 

se tornar letra morta se ninguém lhes der vida. Se a pessoa se sente pouco à 

vontade em aventurar-se na cultura letrada devido à sua origem social, ao 

seu distanciamento dos lugares do saber, a dimensão do encontro com um 

mediador, das trocas, das palavras “verdadeiras”, é essencial (PETIT, 2008, 

p. 185). 

 

 Contudo a dimensão do encontro não poderia ser organizada em um espaço ideal com 

situações controladas pelos pesquisadores. Ao buscar a realidade das salas de aulas, 

encontramos um espaço com muitas problemáticas (algumas já previstas, outras nem tanto) 

que deveriam ser incluídas no processo de investigação. Da mesma feita, precisávamos 

incluir as fragilidades dos sujeitos envolvidos no projeto. Desse modo, o primeiro desafio do 

projeto foi fazer um reconhecimento dos espaços e dos sujeitos com os quais pretendíamos 

trabalhar. A aproximação com os sujeitos envolvidos pelo projeto nos deu uma prévia das 

dificuldades que encontraríamos. Segue um resumo das condições encontradas em cada 

escola trabalhada. 

A escola A encontrava-se, durante a execução do projeto, com seu prédio em reforma 

– situação essa que se prolongava há mais de 3 anos. Enquanto isso, os alunos foram 
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remanejados para uma espécie de galpão, com uma única via de entrada e saída. 

Contabilizamos 9 salas de aula, 6 com ar condicionado e 3 com ventiladores de teto. Mesmo 

as salas com ar condicionado eram calorentas devido à falta de aeração do prédio e os 

desgastes dos aparelhos. A acústica do prédio tornava o ambiente barulhento, o que 

dificultava qualquer trabalho com a oralidade. Sem nenhum espaço apropriado a prática de 

leitura, a escola A possuía apenas um pequeno pátio na entrada do prédio, que servia 

precariamente a todo tipo de evento. Nessa escola, trabalhamos com 2 turmas de EJA: 3ª e 4ª 

etapas. A 3ª etapa continha 14 alunos matriculados e a 4ª etapa, 31 alunos. 

Na escola B, a estrutura da escola era antiga, o espaço físico das salas de aula era 

inapropriado não apenas para prática de leitura, mas para qualquer trabalho educacional. 

Além do ambiente calorento e o barulhento, a escola possuía uma biblioteca, com ar 

condicionado – único espaço adequado para desenvolvermos as ações de leitura. Nessa 

escola, o projeto trabalhou com 3 turmas: duas de 7º ano em 2017 e uma de 7º ano em 2018. 

As duas primeiras turmas continham cada uma 41 alunos matriculados (total de 82 alunos); a 

terceira turma tinha 35 alunos matriculados. 

A escola C, a estrutura da escola continha 7 salas de aula e não possuía biblioteca. As 

salas eram de tamanhos reduzidos, porém a escola gozava de um amplo ambiente externo. 

Das 7 salas de aula, 5 possuíam ar condicionados e 2 apenas ventiladores. O projeto trabalhou 

com uma turma do 9º ano, composta por 25 alunos matriculados. 

A escola D encontrava-se em reforma. Nesse sentido, só contabilizamos os espaços 

que efetivamente estavam sendo usados. Os pesquisadores identificaram 17 salas de aula 

funcionando e espaço da biblioteca se encontrava fechado. A pesquisa trabalhou com uma 

turma do 2º ano do Ensino Médio, que possuía 40 alunos. 

O contexto social das turmas trabalhadas se assemelhava bastante: alunos oriundos de 

comunidades carentes, sujeitos às muitas dificuldades pelas quais passam as famílias da 

classe trabalhadora. No que se refere aos espaços físicos das escolas, a equipe do projeto não 

identificou condições favoráveis para boas práticas de leitura. Mesmo as escolas que 

mantinham espaços denominados de “biblioteca” ou “sala de leitura”, na verdade eram 

espaços precários. Os espaços inapropriados prejudicavam a interação dos pesquisadores com 

os alunos, já que davam margem para uma desordem generalizada de vozes, uma polifonia 
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sem diálogo. Acrescenta-se o fato de que os pesquisadores encontraram apenas duas 

professoras lotadas em Sala de Leitura, sendo uma delas professoras readaptadas. No total, o 

projeto trabalhou efetivamente com 8 turmas, contabilizando 227 alunos. 

 Durante o contato com a direção e com as coordenadoras, estabelecemos os acordos e 

a contrapartida das escolas. Solicitamos trabalhar com as “piores” turmas de cada escola, as 

que continham os “piores” alunos – na concepção dos professores e coordenadores. Em todas 

as escolas criamos um clube de leitura, desenvolvendo dois tipos de ação: a leitura 

dramatizada e a contação de história. Para a criação do clube, contou-se com a parceria de 

uma professora que cedia parte de sua carga horária, ao mesmo tempo em que fazia o 

acompanhamento do projeto. Assim, as turmas selecionadas tinham um dia na semana em 

que elas sabiam que iriam ter o clube da leitura. Todos os procedimentos e as regras do clube 

eram previamente acordados com os alunos. Obviamente, sabíamos que o projeto poderia 

sofrer resistência, porque provavelmente seria entendido pelos alunos como mais uma ação 

que resultaria em tarefas escolares. Por isso, era preciso incluir nas estratégias de mediação 

de leitura o processo de conquista das turmas, estabelecendo uma relação de confiança. 

Em geral, a relação do aluno com a escola é conflituosa. Esse tipo de experiência 

negativa se reflete no envolvimento desse aluno com o texto. Nesse sentido, Petit (2008) 

entende que os jovens não sentem carinho pela escola, pois o ambiente escolar os 

desestimulava. Petit revela ainda que muitos jovens começam a sentir o gosto pela leitura 

muito cedo, mas que, quando chegam às escolas, principalmente no Ensino Médio, momento 

em que têm a disciplina Literatura, eles acabam perdendo esse estímulo. 

 A busca por uma relação afetiva não é somente uma estratégia de mediação, mas uma 

prerrogativa de qualquer situação de ensino-aprendizagem. Rubem Alves nos fala de um 

sentido vocacional quando trata do ato de ensinar: 

Educadores, onde estarão? Em que covas terão se escondido? Professores, há aos 

milhares. Mas professor é profissão, não é algo que se define por dentro, por amor. 

Educador, ao contrário, não é profissão; é vocação. E toda vocação nasce de um 

grande amor, de uma grande esperança (ALVES, 1980, p. 11). 

O encontro amoroso entre educador e educando, também foi teorizado por Henry 

Wallon (1995), o qual defendeu que a inteligência está intimamente ligada ao grau de 

afetividade que sentimos ao longo da vida. Na perspectiva de Wallon, a formação intelectual 

depende diretamente de como se dá a evolução da afetividade das crianças. Não haveria, 
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segundo o autor, dois planos distintos que separam “razão” e “emoção”. De fato, o ambiente 

que encontramos nas escolas pesquisadas apresentava inúmeros focos de conflitos nas 

relações. Os focos, muitas vezes, resultavam em reações violentas dos alunos. 

Boa parte dos conflitos era causada por uma visão equivocada por parte das escolas na 

forma como lidavam com os comportamentos “inadequados” dos alunos. Em geral, o conflito 

é entendido como uma situação negativa, que precisa ser evitada a todo custo. Na verdade, ao 

intervir nos conflitos sem estabelecer uma mediação dialogada, não resolvemos os conflitos – 

eles permanecem escondidos no âmbito da subjetividade. Além disso, perde-se a 

oportunidade de se discutir valores e regras para uma boa convivência. Em recente trabalho 

desenvolvido por Julio Groppa Aquino (2016), temos um levantamento dos vários estudos 

produzidos sobre a indisciplina escolar entre os anos de 1998 a 2015. O autor apresenta os 

diversos pontos de vistas de pesquisadores que falam da difícil tarefa do educador em 

trabalhar com a indisciplina. De modo geral, ela é quase sempre percebida por professores e 

gestores por uma perspectiva que só faz aumentar os conflitos. Segundo essa perspectiva, o 

aluno indisciplinado seria aquele que questiona os professores, que não obedece às regras 

escolares, que age de forma violenta ou irônica. De contra partida, percebemos que as regras 

escolares não são exatamente normas pré-estabelecidas e acordadas com os alunos. Muitas 

são imposições sem nenhuma justificativa, movidas por questões pessoais e sustentadas 

apenas pelo sistema hierárquico de poder. 

Nas escolas trabalhadas, flagramos conflitos provocados por situações, como: uso de 

coisas proibidas (bonés, maquiagens, piercing, cortes de cabelos, sandália de dedo, calça de 

cor diferente, bermuda, etc.); tratamentos desrespeitosos e/ou agressivos por conta de 

reivindicações, ironias ou protestos contra posições autoritárias; bullying entre os alunos. 

Obviamente encontramos atitudes exageradas de ambas as partes, algumas chegando à 

violência física.  

Os chamados alunos “rebeldes”, aqueles que causavam desordem e conflito, seriam 

incapazes de se adaptar às regras da escola. Por conta disso, as regras tornam-se ferramentas 

de controle e punição dos alunos transgressores. A função pedagógica passa a ser entendida 

como a manutenção a qualquer custo da obediência e da subserviência dos alunos. A 

disciplina é só outro nome dado para o controle, um exercício de poder de uns sobre outros. 

Na perspectiva de Foucault (1994), a disciplina, enquanto forma de dominação, faz da sala de 
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aula um espaço social onde o exercício de poder é rigoroso sobre o indivíduo, estabelecendo 

um sistema de domesticação. Nesse caso, a disciplina torna-se o melhor instrumento de 

adestração dos corpos, cuja obediência atende aos objetivos de uma sociedade capitalista.  

 Nesse estágio, a pesquisa chegou a uma primeira conclusão: as estratégias de 

mediação de leitura deveriam passar por uma etapa que trabalhasse as relações interpessoais. 

A promoção de um tipo de relação entre mediadores e alunos passou a ser tão importante 

quanto as ações de leitura. Uma relação calcada no respeito e na efetividade necessitaria de 

ações que envolvessem os sujeitos e que colocasse em pauta questões de valores e de ética. 

Com isso, outras ações foram realizadas ao longo do período de execução do projeto, como: 

visita à biblioteca; sarau literário; rodas de conversas com especialistas; palestras sobre temas 

de interesses dos alunos; leituras em espaços diferenciados; oficinas de quadrinhos; jogos de 

tabuleiros e de quebra-cabeças; montagens de espetáculo com danças folclóricas; encontro 

com escritores; etc. 

 Tornar os encontros dinâmicos e ao mesmo tempo agradáveis à interlocução foi um 

processo de longo prazo, que exigiu outras visitas às escolas. Todas as ações desenvolvidas 

pelo projeto atingiram o objetivo de aproximar os pesquisadores dos alunos e criar uma 

relação afetiva. Os pesquisadores identificaram casos de alunos que passaram a frequentar a 

escola somente nos dias das ações, ou de alunos que voltaram a frequentar a escola por conta 

das conversas que tinham com os membros do projeto. Não raro, a mediação serviu para 

discutir problemáticas vivenciadas pelos alunos dentro e fora da escola. Assim, foi possível 

intervir em situações problemáticas que certamente acabaria com a expulsão de alunos. 

Decerto que não era possível resolver todas as questões que surgiam. Em todo caso, tais 

questões eram retomadas durante os debates gerados pela leitura. Pretendia-se com isso 

subverter a ideia de que a teoria e a prática se distanciam diante da realidade. A pesquisadora 

francesa Ane Marie Chartier (2010) entende que, na maioria dos casos, há uma confusão 

entre os “dispositivos de pesquisa” e os “dispositivos de ensino”, entre a “coleta de dados” e 

“prescrição pedagógica”. De fato, os procedimentos executados pelo pesquisador são 

completamente distintos daquela exercida pelo professor do Ensino Básico. Isso porque o 

trabalho de pesquisa se localiza fora das condições reais de ensino. Diminuir essa distância é 

se envolver diretamente com todas as questões conflitantes que atravessam a escola.  
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 No que tange a organização das ações de mediação de leitura, esse processo começou 

pela reserva e adaptações dos espaços. Buscamos espaços climatizados, que reduzissem ao 

máximo o barulho externo, que acomodasse o mais confortavelmente possível os 

participantes, com os recursos que melhor auxiliasse os pesquisadores. Amenizamos os 

problemas estruturais e orientamos os alunos para se aproximar o máximo possível de um 

ambiente propício à leitura. 

Em alguns momentos, fomos obrigados a interromper a ação exatamente pela falta de 

condições: barulho, calor, falta de energia ou de merenda, etc. A avaliação, nesses casos, foi 

de que há situações intransponíveis para as práticas de leitura. Incluímos dentre essas 

situações o estado emocional em que os alunos muitas vezes se encontravam. Obviamente, 

torna-se difícil vivenciar boas experiências com a leitura em estado de fome, de sede, de 

sono, de fragilidade física ou psicológica. Para Anne-Marie Chartier: “Numa sala de aula não 

estamos em uma situação de laboratório e todas as situações são ‘complexas’, existindo a 

interferência de diferentes situações de trabalho” (CHARTIER, 2010, p. 12). Só assim foi 

possível reconhecer e que era passível de ser realizado no processo de formação de leitores. 

 Ao longo dos anos de 2017 e 2018, a pesquisa realizou 98 entrevistas semi-

direcionadas: 71 alunos(as), 4 diretores(as), 6 coordenadores(as) pedagógicos(as), 12 

professores(as). Vamos às análises dos dados. 

Sobre as ações de mediação desenvolvidas  

 

Com a criação de clubes de leitura, organizamos as turmas estabelecendo com os 

alunos regras de participação. Fechamos com eles alguns acordos e ficou estabelecido que 

nenhum aluno seria punido com falta, caso não desejasse participar da leitura. As regras eram 

simples: a) no momento da leitura todos tinham de ler; b) quem quisesse falar durante ou 

após a leitura teria de levantar a mão. Essa organização prévia serviu para que a ação fosse 

realizada somente com alunos que estivessem envolvidos pela proposta. O fato é que poucos 

alunos resolveram não participar das ações. Contudo, ao longo do projeto, os alunos que 

inicialmente deixavam de participar foram se integrando voluntariamente às ações. No 

princípio, tivemos casos de alunos que não seguiam as regras pré-estabelecidas. Neste caso, a 

ação era interrompida para retomarmos o acordo. 
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 Durante as sessões de leitura, demos preferência ao gênero conto, não somente por se 

tratar de textos mais curtos, mas também para que os alunos que não praticavam a leitura 

cotidianamente começassem a ganhar ritmo e interação com tal prática. Ao total, foram lidos 

mais de 40 contos, dos mais diversos autores e estilos. 

 A fluência das obras literárias, abrindo espaço para o debate e aprofundando questões, 

intensificou o maior envolvimento dos alunos não somente com o ato de ler, mas também 

com temas relevantes da sociedade contemporânea e da realidade local dos alunos. As 

dinâmicas nas discussões elevavam o nível dos argumentos e os comentários antes e após a 

leitura alimentavam as reflexões e a construção de sentido. As percepções com o texto 

literário intercalavam-se com as experiências pessoais. O envolvimento dos alunos com as 

obras não gerava o prazer no sentido de fuga da realidade, como geralmente se entende. Ao 

contrário, provocou aquilo que Barthes chamou de texto de fruição: “é aquele que põe em 

estado de perda, aquele que desconforta, faz as bases históricas, culturais, psicológicas, do 

leitor, a consistência de seus gastos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise 

sua relação com a linguagem” (BARTHES, 1996, p. 21). Essa concepção de Barthes se alinha 

com nossas observações de campo. A leitura enquanto processo enriquecedor de experiências 

estabelece uma relação mais inteligível com a realidade. A linguagem literária, não sendo 

uma linguagem cotidiana, mesmo quando a introduz, envolve aspectos sensoriais, emotivos, 

racionais, subjetivos, contextuais, artísticos. Não por acaso, quando lemos uma grande obra, 

nunca saímos com uma significação definida. Uma leitura que nos “faz entrar em crise” com 

a linguagem nunca termina quando se fecha o livro, ela nos mantém em estado de ruminação. 

A leitura literária, ao explorar o imaginário, extrapola a própria realidade. A leitura de 

mundo, a que tanto se referia Paulo Freire, ganha maiores contornos com a leitura das 

grandes obras. O desconforto vem exatamente porque o resultado foge a uma leitura 

convencional, invariável. No jogo literário, o conflito vem à tona, a riqueza e a diversidade 

dos sentidos aprofundam a interpretação da realidade. O leitor aprende a lidar com as 

situações adversas na ficção, amadurecendo o lado emocional e ajustando o razão. Antonio 

Candido aponta para uma espécie de formação humana que se conquista através da literatura. 

O direito à literatura, defendido por Candido, é antes um princípio de equilíbrio social. Em 

outras palavras, um processo de humanização: 
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Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo 

que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o 

exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 

próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 

problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do 

mundo e dos seres, o cultivo do humor (CANDIDO, 2004, p. 180). 

O confronto entre leitura e realidade passou a ser um caminho para uma atuação mais 

crítica das crianças e jovens que participaram do clube de leitura. As experiências com a 

mediação de leitura foram importantes para fazer com que eles percebessem que havia algo 

positivo no ato de ler: um tipo de satisfação própria do exercício de refletir sobre si e sobre o 

mundo. Ao vivenciarem tais experiências com a leitura literária, muitos alunos identificaram 

também outras possibilidades de trabalhar o seu tempo, outras formas de conceberem a 

realidade em que se encontravam. Percebemos mudanças significativas no comportamento 

das crianças e jovens, não somente através dos discursos dos alunos, mas em suas atuações e 

na forma como se posicionavam diante das dificuldades encontradas. Além de observarmos 

uma sensível alteração quanto à percepção de cada aluno sobre a leitura, foram registrados 

nos relatórios dos pesquisadores alguns acontecimentos que se notabilizaram pelo grau de 

consciência crítica, acontecimentos em que tivemos uma participação mais ativa dos alunos, 

com reivindicações coletivas. Dentre esses acontecimentos destacamos a título de exemplo 

dois fatos registrados pelos pesquisadores. 

O primeiro caso se deu na escola D. Ao chegarmos à sala de aula para realizar as 

leituras, os alunos estavam discutindo uma situação que acabara de ocorrer. Um aluno da 

turma tinha sido impedido de entrar na escola porque estava usando bermuda. Esse aluno 

tinha explicado ao funcionário responsável pelo portão que não poderia vestir calça, pois 

estava com queimaduras nas pernas – a justificativa era evidente. Mesmo assim, o 

funcionário manteve a regra da escola que determinava apenas a entrada de aluno 

devidamente uniformizado. Uma aluna interveio na discussão argumentando que a regra não 

poderia valer diante daquela situação. Em resposta, o funcionário puxou a jovem pelo braço e 

mandou que ela entrasse para a sala. Toda a situação só foi contornada após a intromissão de 

outros alunos que se opuseram a ação do porteiro. Mesmo assim, o aluno que estava sem o 

uniforme completo não foi autorizado a entrar. Após escutar o relato dos alunos, os 

pesquisadores resolveram não mais realizar a leitura antes de tentar resolver a situação. Em 

seguida, os alunos da turma decidiram procurar a direção da escola para falar sobre o 
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acontecido e cobrar uma posição. Por conta do espaço limitado, somente a aluna e um dos 

pesquisadores entraram na sala da direção para conversar. A aluna tomou a frente e se 

colocou como protagonista no diálogo. No final, conseguiu-se a atenção da direção, o 

servidor foi orientado pela direção e as regras na portaria passaram a ser flexibilizadas. 

A segunda situação aconteceu na escola C. Durante as primeiras entrevistas, os alunos 

revelaram algumas insatisfações que evidenciavam a falta de diálogo entre a direção e os 

jovens. Uma delas foi o rigor demasiado no horário de entrada, sem considerar a distância das 

residências dos alunos e os dias de chuva forte. Outro problema identificado foi o bullying 

entre os alunos. Nossas observações também comprovavam o que os alunos relataram. Ao 

longo da mediação e dos debates gerados pela leitura, buscou-se organizar as críticas através 

de um trabalho com a produção textual. Os pesquisadores incentivaram os alunos a buscarem 

soluções para os problemas levantados. Eles, então, produziram um texto com reivindicações 

e direcionaram à direção. Também, com o auxílio dos pesquisadores, organizaram eventos 

onde puderam expor suas queixas, propuseram soluções e exigiram mudanças. Assim, foi 

realizado um seminário cujo tema foi o bullying. Outra conquista importante foi a 

flexibilidade no horário de entrada nos dias de chuva. Os pesquisadores perceberam uma 

predisposição maior para o diálogo. 

Se partirmos do pressuposto de que o papel da escola é acima de qualquer coisa 

formar cidadãos, é preciso criar condições para que o sujeito conquiste uma percepção 

aguçada de mundo e uma participação ativa diante da realidade. Os alunos que atuaram nos 

dois casos descritos anteriormente estão em pleno desenvolvimento de sua cidadania, 

características que podemos encontrar em um sujeito com plena consciência de seus direitos e 

deveres. Quando fala da literatura na escola, Regina Zilberman ressalta o caráter emancipador 

da leitura literária: 

 

A leitura do texto literário constitui uma atividade sintetizadora, permitindo 

ao indivíduo penetrar o âmbito da alteridade sem perder de vista sua 

subjetividade e história. O leitor não esquece suas próprias dimensões, mas 

expande as fronteiras do conhecido, que absorve através da imaginação e 

decifra por meio do intelecto (ZILBERMAN, 2008, p. 17). 
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Sendo uma atividade raramente substituída por outra, que amplia as dimensões 

existenciais e enriquece a experiência dos sujeitos, a leitura acaba formando o sujeito para 

lidar com um mundo cheio de contradições. Zilberman projeta na educação a necessidade de 

imprimirmos outra lógica, contrária à lógica capitalista.         

 

[...] a concretização de uma utopia para a educação no País se faz 

necessária, com suas nuances temporais e a consciência de seus limites. 

Suas metas são reconhecíveis: reportam-se à emancipação dos indivíduos 

que participam do sistema de ensino, sejam professores ou alunos, porque o 

processo da aprendizagem é permanente e afeta a ambos. E, sendo essa 

pedagogia de índole emancipatória, não pode dissociar-se do processo de 

liberação das falas dos sujeitos visados por ela (ZILBERMAN, 2008, p. 22). 

 

A pesquisa do GELAFOL demonstrou que todos os alunos participantes do clube de 

leitura demonstraram um alto potencial não somente para o desenvolvimento das práticas de 

leitura, mas também de desenvolver uma postura crítica e ética diante da realidade imposta 

para eles – mesmo aquelas que eram classificados pelo baixo desempenho dentro dos 

critérios de avaliação das escolas. Observamos também que o trabalho com a leitura literária 

foi capaz de aprimorar as ações com os alunos, principalmente quando eles estavam 

submetidos em situações de conflitos. A leitura passou a ser concebida como uma veia de 

expressividade, cuja inclusão deixou de ser algo fornecido pela escola, mas uma conquista 

por eles almejada. A própria leitura fez parte dessa conquista de direitos – ao lado dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, etc.  

Compreender o contexto e reconhecer os alunos enquanto leitores potenciais, munidos 

de desejos, necessidades, virtudes e fragilidades, são pontos fundamentais para formar o 

leitor de mundo. Assim, foi preciso incluir nas ações de mediação de leitura todas as 

problemáticas que envolviam e afetavam diretamente os alunos durante a produção de 

sentido. Isso porque o leitor, não sendo elemento inerte, só interage com o texto quando esse 

acrescenta algo em sua existência. Se a linguagem é uma representação simbólica do mundo, 

o leitor tem em sua frente todo um horizonte de significados que se apoiam em experiências 

vividas.  
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Segundo Carlos Nelson Coutinho (2005), uma das marcas da modernidade é a 

ampliação de novas concepções e práticas de cidadania. A escola deve fazer das necessidades 

dos alunos matéria de debate, uma forma de incluir a busca por resoluções dos problemas. 

Trabalhar com situações conflituosas é muitas vezes exercitar as formas de lidar com 

circunstâncias que colocam em risco a integridade do sujeito. Por isso, o verdadeiro exercício 

de cidadania tornou-se a luta por direitos por vias que combatam a violência. Na visão de 

Coutinho, o conceito de cidadania é demasiado proclamado no ambiente escolar, porém 

negligenciado na prática. Perder a cidadania e deixar de ter acesso aos direitos básicos, que 

significa a queda da dignidade humana. No fundo, as principais vítimas de uma sociedade 

onde os direitos dos indivíduos são negados, não têm a dimensão exata do quanto estão sendo 

maltratados. Isso acontece exatamente pela falta de uma experiência que exponha a realidade 

de forma reflexiva. A experiência da leitura literária acrescentou na vida dos jovens alunos 

das escolas pesquisadas, a necessidade de entender o próprio processo educacional pelo qual 

estavam passando; ativou uma vigília permanente no combata a toda situação de 

desumanização – em outras palavras, uma luta contra as causas da degradação humana. 

Em números, os resultados preliminares das análises das entrevistas indicaram que: a) 

no começo das ações, 92% dos alunos não se consideravam leitores; b) dos 8% que dizem 

que gostam de ler, apenas 1,8% demonstraram experiência com a leitura literária; c) entre os 

92% de alunos que não se consideravam leitores e/ou diziam que não gostavam de ler, 25% 

demonstraram ter algum experiência com a leitura literária; d) de contrapartida aos dados 

anteriormente apresentados, 98% dos alunos entrevistados disseram que gostavam das ações 

de leitura promovidas pelo projeto. 

Identificamos uma acentuada mudança no perfil dos entrevistados, com uma 

tendência de alunos passando a se reconhecer como leitores após as ações de leitura 

realizadas nas escolas, ainda que alguns aspectos desse processo precisem ser citados: a) o 

processo de mediação de leitura necessita de situações específicas sem as quais não é possível 

ser desenvolvido; b) situações intransponíveis, como: fome, sede, barulho, calor, falta de 

motivação, conflitos interpessoais, etc., impossibilitam o processo de formação de leitor – 

salvo raríssimas exceções; c) a construção de situações motivacionais é essencial para que o 

sujeito interaja com o ato de ler; d) a organização dos espaços inclui a formação de um 
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comportamento leitor adequado; e) as relações afetivas e o voluntarismo dos sujeitos são 

fatores essenciais para as boas práticas de mediação de leitura.  

Considerações finais 

A mudança de perspectiva quanto ao ato de ler, levou os alunos envolvidos no projeto 

a perceberem carências e contradições no sistema escolar em que estavam inseridos. Ao 

mesmo tempo, eles perceberam as diferenças no modo de lidar com os conflitos que os 

levaram a exercer o papel de protagonistas em situações problemáticas.  

O alto percentual de alunos que inicialmente não se consideravam leitores (92%), 

indicado nas primeiras entrevista, revela o que Petit (2008) já havia apontado quando diz que 

os jovens de camadas populares, além de não concluírem o ensino, acabam deixando a escola 

ressentidos e com a ideia de que foram iludidos pela escola.  

Mesmo apresentando uma baixa experiência de leitura, a maioria dos jovens 

entrevistados se manteve bastante aberto às práticas de leitura realizadas pelo projeto. Os 

alunos demonstraram ter alguma experiência com a leitura, apresentando um bom 

desempenho ao interagirem durante as ações. Nesse sentido, Petit (2008) também se coloca 

desconfiada quanto ao discurso que descrevem os jovens como indivíduos completamente 

desinteressados pela leitura. Haveria, portanto, uma incongruência nas falas desses alunos, 

interpretadas apenas à luz de uma representação escolarizada de leitura. As crianças e jovens 

entrevistados não podiam se referir a uma prática de leitura que nunca tinham vivenciado. 

Com isso, suas identidades leitoras foram se construindo de modo instável. Para Stuart Hall 

(2010) essa instabilidade decorrente da linguagem é reveladora na medida em que os sujeitos 

demonstram inconscientemente as contradições diante de uma realidade posta. Isso 

demonstra que as identidades não são centradas e estáveis, elas apresentam-se móvel, 

múltipla e fragmentada.  

Os alunos passaram a ter outra visão de leitura, ao mesmo tempo em que perceberam 

o quanto e em quais situações poderiam se considerar leitores. Suas identidades leitoras 

sofreram os impactos das experiências com as boas práticas de leitura. Para Bhabha (1998), 

essas incompatibilidades entre a percepção do sujeito e suas práticas constituem-se em um 

entre-lugar, onde se cruzam informações assimiladas de um discurso pós-colonial e o 

nonsense colonial. A diferença entre um não-leitor e um leitor é a mesma que divide uma 
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percepção que vai do centro à periferia, análoga ao dualismo tradicional que separa natureza 

e cultura, caos e civilidade. A mudança no perfil dos entrevistados após a realização das 

ações, com o aumento de alunos que passaram a se reconhecer leitores, se encontra na 

perspectiva que marcam a distinção entre uma leitura analítica – análise e interpretação de 

texto, geralmente a única praticada na escola – e uma leitura cursiva – denominação francesa 

dada à leitura pessoal, autônomas, fora do contexto de avaliação. Tais mudanças nos revelam 

que a escola continua optando pelo ensino tradicional de literatura. Assim, leitura literária 

permanece nas escolas como um ideal a ser alcançado. Não há portanto uma prática de leitura 

literária que forme uma identidade leitora entre os alunos, apesar do grande potencial dos 

jovens nesse sentido. 

A consequência imperceptível que se tem dessa falta de trabalho adequado com a 

leitura literária na escola é justamente a pobreza de experiência que tornem o sujeito mais 

crítico e autônomo. Mesmo que a escola diga que os alunos fazem parte de uma história, o 

sentimento que prevalece é que a posição reservada a eles é a de subordinados. A análise dos 

dados de nossa pesquisa ainda não fez esse tipo de levantamento, contudo foi possível 

perceber um número considerável de alunos que buscaram na ficção formas de se inserir nos 

debates e de dar vazão ao imaginário.  

Os alunos observados pelo projeto “Mediação de leitura: teoria e prática” 

demonstraram que, ao longo do desenvolvimento com as experiências de leitura literária, 

construíram um posicionamento mais crítico diante de situações conflituosas vivenciadas nas 

escolas. Situações essas que acabaram provocando uma consciência cidadã, no sentido 

defendido por Coutinho (2005). Segundo esse autor, a verdadeira marca da cidadania é a 

tomada de consciência ao confrontar o sistema elitista e autoritário que marcou a história 

política, econômica e cultural brasileira. 

 As problemáticas encontradas nas escolas tornaram evidentes os obstáculos 

contextuais os quais toda mediação de leitura precisa superar. As barreiras que 

impossibilitam a formação de novos leitores não tornam os alunos incapazes de se 

constituírem leitores. Esses alunos entraram pela porta dos fundos da cultura escrita e se 

mantém nela de modo precário mesmo sendo a todo o momento convidados a se retirar. Sem 

dúvida, há uma visão preconceituosa que identifica esses leitores como periféricos e os 

classifica como “desinteressados”, passiveis de serem excluídos do processo. Porém, quando 
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esses mesmos jovens passam por experiências enriquecedoras – no caso aqui da leitura 

literária – eles se revelam os maiores opositores de um sistema educacional autoritário e 

fragilizado por concepções equivocadas de educação; um sistema, antes de tudo, que não 

atendem suas necessidades. 

 Por fim, é possível dizer que o projeto “Mediação de Leitura: teoria e prática” 

contribuiu diretamente com a formação leitora de alunos que participaram das ações 

promovidas durante a realização da pesquisa. A construção de um espaço de diálogo e 

reflexão entre as crianças e jovens constituiu-se uma experiência nova, cujo principal efeito 

foi a ampliação do horizonte de percepção dos alunos. A identificação não somente de um 

perfil não leitor, mas também das causas fundamentais para a construção desse perfil, levou 

os pesquisadores ao reconhecimento das principais problemáticas que envolvem a dificuldade 

de formação de leitores. Assim, o alcance das ações de mediação de leitura ganhou um novo 

contorno, tocando questões que englobavam a comunidade. As leituras literárias mostraram-

se como uma prática complexa, que resultam em mudanças significativas. Mudanças essas 

que passam pelo reconhecimento do leitor sobre sua realidade, pela conscientização de sua 

potencialidade, pela tomada de atitude consciente, pelo envolvimento com ações que buscam 

por soluções e pela conquista da autonomia. 
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Resumo: Com o objetivo de melhor compreender o fazer discursivo1 durante o processo de 

alfabetização proposto pioneiramente no Brasil por Ana Luiza Smolka,  apresentam-se neste trabalho 

resultados parciais de  uma pesquisa de mestrado em andamento com o intuito de apontar  que tal 

processo não se limita ao ato mecânico e técnico de ensinar-aprender a ler e escrever, mas que  são 

diferentes e sucessivos momentos discursivos  vivenciados pelas crianças durante o período escolar, e 

sendo este um meio de interlocução e de linguagem. Para isso, mediante a utilização dos 

procedimentos de localização, reunião, seleção e análise, elaborou-se um instrumento de pesquisa 

contendo artigos em periódicos e a produção acadêmica (teses e dissertações) sobre essa temática de 

diferentes pesquisadores brasileiros. Espera-se através desta revisão bibliográfica localizar produções 

que se referem a alfabetização como um processo discursivo e utilize do aporte teórico metodológico 

de Smolka como base de sua pesquisa. 

 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Processo discursivo. Mapeamento. 

 
1  Daqui em diante, utilizaremos o termo “Fazer discursivo” para sintetizar as práticas pedagógicas na 

alfabetização que contemplem os processos discursivos (a partir da interação, interlocução e significação) 

propostos por Smolka em sua tese. 
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Introdução  

 

O pioneirismo desta perspectiva teórica proposta pela Profa. Ana Luiza Smolka 

(FE/UNICAMP) inicia-se com sua tese que buscou por auxiliar a melhor compreensão acerca 

do processo de alfabetização que não se limita simplesmente ao ato mecânico de ler e 

escrever, mas perceber que estes processos são uma apropriação por parte da criança de uma 

forma de linguagem e de interação, tendo o texto como ponto de partida por considerá-lo uma 

unidade de sentido/significação, interação e interlocução. 

Com o propósito de conhecer os trabalhos produzidos em cada região de nosso país 

sobre a alfabetização como um processo discursivo, este trabalho apresenta resultados 

parciais de uma pesquisa de mestrado em andamento onde realizamos um mapeamento sobre 

a produção científico-acadêmica brasileira a partir de quatro bases de dados e do currículo 

lattes de algumas   pesquisadoras. 

 Mediante a elaboração desse mapeamento, pudemos constatar que desde a década de 

1980 o Sudeste é a região que mais se apropriou dessa perspectiva teórico-metodológica em 

alfabetização devido ao volume de produções encontradas em periódicos bem como o de 

produção acadêmica de instituições pertencentes a essa região, dentre essas pesquisadoras 

podemos citar: Ana Luiza Smolka (FE/UNICAMP), Cecilia Goulart (UFF), Carmem Sanches 

(UNIRIO) e Adriana Pastorello (UFU). Mas, também houve um crescimento expressivo 

dessa perspectiva teórica em outras regiões como é percebido em Mato Grosso a partir da 

criação em 2017 do GEPLOLEI (Grupo de Estudo e Pesquisa Linguagem Oral, Leitura e 

Escrita na Infância) sob a liderança de Bárbara Cortella Pereira de Oliveira e Nilza Cristina 

Gomes Araújo (UFMT) que tem utilizado como instrumento de estudos e propagação da 

alfabetização como processo discursivo o Projeto Trienal (2018-2020) que tem como 

objetivo: 

[...] contribuir, de forma colaborativa, com a ampliação da compreensão das 

concepções e práticas pedagógicas das professoras da educação infantil e 

ciclo de alfabetização sobre o processo discursivo no ensino inicial da 

leitura e da escrita para crianças de escolas municipais da Cidade e do 

Campo, em Mato Grosso visto que essa concepção teórico-metodológica já 

existe há mais de 30 anos no Brasil, mas tem tido menor recepção na prática 

cotidiana das professoras que ensinam a leitura e a escrita na fase inicial de 

escolarização de crianças. (OLIVEIRA; ARAÚJO; COENGA, p.2, 2018). 
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 Na região Norte pode-se perceber a apropriação do referencial teórico pioneiro de 

Smolka no Estado do Pará através dos estudos e pesquisas da Profa. Dra. Elizabeth Orofino 

Lúcio (UFPA), onde é percebido a partir de 2013 produções de artigos em eventos e capítulos 

de livros discorrendo sobre conceitos que sustentam o fazer discursivo na alfabetização. 

 

1 Procedimentos metodológicos para elaboração do Instrumento de Pesquisa 

 

O mapeamento sobre a produção científico-acadêmica brasileira sobre essa temática foi 

realizado por meio de buscas no Curriculum Lattes das pesquisadoras que vem 

desenvolvendo Projetos de Pesquisa sobre a perspectiva discursiva na alfabetização no Brasil 

nas últimas três décadas, e em quatro banco de dados com o intuito de localizar trabalhos que 

abordem no seu corpus a alfabetização como processo discursivo utilizando dos descritores 

“alfabetização” e “discurso”. 

Essa etapa da pesquisa foi bastante desafiadora e trabalhosa uma vez que os descritores 

utilizados por mim foram “alfabetização” e “discurso” levaram-me a um resultado 

insatisfatório, uma vez que geravam pesquisas com diferentes perspectivas teóricas baseadas 

em processos de letramento, construtivismo e interacionismo.  

 Para tanto, foi necessário definir o que estávamos compreendendo por “processo 

discursivo em alfabetização” para refinar melhor essa busca e alcançar os resultados 

desejados. Então, como critérios para a localização em bases de dados disponíveis na internet 

e reunião das produções que consideram o fazer discursivo, selecionei apenas as pesquisas 

que utilizavam os princípios de interação, interlocução e produção de sentido/significação 

propostos por Smolka em sua tese de doutorado, tomando como referencial teórico a Teoria 

da Enunciação de Bakthin (1981) que compreende o fenômeno da interação social tanto nas 

suas formas orais quanto escritas, considerando as concretas condições de vida do sujeito, e a 

Análise do Discurso (Orlandi,1983; Pêcheux,1969) que indicará pistas que servirão para 

analisar os elementos e as condições da enunciação no intuito de perceber o caminho estreito 

da comunicação pedagógica e compreender a partir do ponto de vista da escola e do professor 

de como se dá essa relação de ensino. 

Para isso foi realizado uma busca em quatro bases de dados virtuais: Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), o Sistema de Bibliotecas Unificadas – Unicamp (SBU), 

a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Conselho de Reitores das 
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Universidades Estaduais de São Paulo (CRUESP) . Fez-se essa opção por esses bancos de 

dados por serem eles considerados amplos em seus repertórios de dados assim como o seu 

acesso a nível nacional e internacional, mas também especificamente no tocante ao SBU pelo 

fato que a professora Ana Luiza Smolka enquanto docente da Universidade de Campinas 

continua contribuindo para a pesquisa no Brasil orientando trabalhos de iniciação científica 

(I.C), trabalhos de conclusão de curso (TCCs), dissertações de mestrado e tese de doutorado. 

 Na base da de dados virtuais da  SciELO,  utilizamos no sistema de “busca avançada”  

os termos  “alfabetização” para “título” e “discurso” para todos os índices. Foram 

encontrados 11 artigos, desses apenas 04 deles formam selecionados, sendo eles: 

1. O conceito de letramento em questão: por uma perspectiva enunciativa de 

alfabetização, Cecilia M. A. Goulart, 2014.  

2. Letramento e polifonia: um estudo dos aspectos discursivos do processo de 

alfabetização, Cecilia M. A Goulart, 2001.  

3. Alfabetização: o olhar das crianças sobre o aprendizado da linguagem escrita, 

Ângela Vidal Gonçalves ,2013. 

4. Escrita Infantil: a circulação da criança por representações sobre gêneros 

discursivos, Cristiane Carneiro Capristano / Elaine Cristina de Oliveira, 2014.  

 

 No Sistema de Bibliotecas Unificadas - Unicamp (SBU) utilizamos do mesmo critério 

para fazermos as pesquisas digitando na busca avançada a palavra “alfabetização” 

selecionando o campo “título”, e “discurso” no campo “resumo”, onde foram localizados 71 

trabalhos acadêmicos, onde filtramos 06 produções que abordem o aspecto discursivo da 

alfabetização, sendo 03 artigos,  02  teses de doutorado e 01 TCC, segue, as produções 

listadas: 

 

1. A alfabetização como processo discursivo, Ana Luiza Bustamante Smolka, 

1987, (tese de doutorado). 

2. Letramento e polifonia: um estudo de aspectos discursivos do processo de 

alfabetização, Cecília M. A Goulart, 2001 (artigo) 

3. A ontogênese dos gêneros discursivos escritos na alfabetização, Fabiana 

Giovani, 2010 (tese de doutorado). 

4.Argumentação na apropriação da escrita, Fabiana Giovani, 2013 (artigo) 
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5.Estudo sobre a perspectiva discursiva no processo inicial de aquisição da língua 

escrita, Adriana Taffarelo, 2016 (TCC). 

6.Produção de textos e processo inicial de alfabetização, Dania Monteiro; Mendes 

Vieira Costa e Cláudia Maria Gontijo, 2017 (artigo). 

 

 Ainda no Sistema de Bibliotecas Unificadas (SBU) utilizando no campo da busca 

avançada o descritor “ alfabetização” no campo título e “Smolka” no campo resumo onde 

forma localizadas 06 produções, no qual selecionamos apenas uma, sendo ela: 

 

1. Tecendo os sentidos da alfabetização, Nilce Deciete, 2013 (dissertação de mestrado). 

 

 No site do Instituto Brasileiro de Informações em Ciências e Tecnologias (IBICT) 

realizamos no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), utilizamos no campo “busca avançada” os termos: “alfabetização” no campo 

“assunto” e “discurso” no campo “todos os campos”. Foram localizadas 151 produções 

científicas, dentre elas selecionamos 10 trabalhos que abordem a perspectiva discursiva, 

sendo 04 teses de doutorado e 06 dissertações de mestrado, sendo elas: 

 

1. A alfabetização como processo discursivo, Ana Luiza Bustamante Smolka, 1987, (tese 

de doutorado). 

2. Práticas discursivas e construção da participação e da fala em uma turma 

de alfabetização,  Marco Antônio Melo Franco , 2002 (dissertação de mestrado). 

3. (Re)construindo o trabalho do professor alfabetizado: uma proposta de 

intervenção ,Ana Lúcia Nunes da Cunha Vilela, 2006 (tese de doutorado) 

4. A ontogênese dos gêneros discursivos escritos na alfabetização, Fabiana Giovani, 2010 

(tese de doutorado). 

5. O papel da linguagem em uso na sala de aula no processo de apropriação da leitura de 

crianças e jovens e adultos, Maíra Tomayno de Melo Dias, 2011 (dissertação de 

mestrado). 

6. O processo inicial de apropriação da linguagem escrita pelas crianças: as relações de 

mediação no ensino,  Rowana Quadros Avante, 2012 (dissertação de mestrado). 
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7. Eventos de produção de texto em sala de aula: em busca do primado da palavra outra, 

Kelly Cristina Bognar Sacoman, 2012 (dissertação de mestrado. 

8. A escrita para o outro no processo de alfabetização, Dania Monteiro V. Costa, 2013 

(tese de doutorado) 

9. As escolhas das letras e caracteres na elaboração de enunciados em cartas e histórias 

em quadrinhos , Sônia de Oliveira Santos, 2013 (dissertação de mestrado) 

10. A palavra do outro ouvida e respondida: uma compreensão enunciativa sobre a 

atividade de recontar histórias nas séries iniciais, Wuendy Fernanda Cardili, 2014 

(dissertação de mestrado). 

 

 O CRUESP é um repositório de produções científicas que integra os acervos digitais da 

UNESP, USP e UNICAMP onde foi possível fazermos mais uma pesquisa, onde utilizando 

do termo “ alfabetização” no campo “ qualquer” e “ discurso” no campo “qualquer” foram 

localizadas 97 produções científicas, onde pudemos verificar através da leitura dos resumos 

que 05 trabalhos se referem a alfabetização numa perspectiva discursiva, sendo 02 teses de 

doutorado, 01 dissertações de mestrado e 02 artigos. 

1. A alfabetização como processo discursivo, Ana Luiza Bustamante Smolka, 

1987 (tese de doutorado). 

2. A ontogênese dos gêneros discursivos escritos na alfabetização, Fabiana 

Giovani, 2010 (tese de doutorado). 

3. Escolhas de letras nas primeiras escritas infantis: função e unidade no discurso, 

Dagoberto Buim Arena;  Adriana Pastorello,  e Sonia De Oliveira Santos, 2011 (artigo). 

4. A escolha das letras no início da alfabetização, Sonia O. Santos/ Dagoberto B. 

Arena, 2012 (Artigo). 

5. O processo inicial de apropriação da linguagem escrita pelas crianças: as 

relações de mediação no ensino, Rowana Quadros Avante, 2012 (dissertação de 

mestrado). 

 

1. Artigos em Periódicos sobre o fazer discursivo por região do país 

 

Localizamos o total de 26 (vinte e seis) artigos em periódicos produzidos nas regiões 

Sudeste (UNICAMP, UFF, UFU, UNESP (campus Marília). 
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Das produções de Ana Luiza Smolka pudemos localizar 4 (quatro) artigos escritos em 

periódicos, sendo eles: Múltiplas vozes na sala de aula: Aspecto da construção coletiva no 

conhecimento da escola (1991); Experiência e discurso como lugares de memória: a escola e 

a produção de lugares comuns. (2006); O (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação das 

práticas sociais (1998 ); Ensinar e significar: as relações de ensino em questão ou da 

(não)coincidências nas relações de ensino (2006). 

Localizamos 6 (seis) artigos escritos por Cecilia Goulart, sendo eles: A pesquisa sobre 

processos de produções de textos escritos em perspectiva discursiva; Alfabetização, 

linguagem, discurso: uma entrevista com a professora dra. Cecília Goulart (2017); 

Argumentação e aprendizagem da escrita na escola (2016); Em busca de balizadores para a 

análise de interações discursivas em sala de aula com base em Bakhtin (2009); O processo 

de alfabetização e a produção do sentido no discurso escrito (2005); Perspectivas de 

alfabetização: lições da pesquisa e da prática pedagógica (2014); Processos escolares de 

ensino e aprendizagem, argumentação e linguagens sociais (2010). 

No que se refere a Profa. Dra. Carmen Sanches localizamos 4 (quatro)  artigos de sua 

autoria: Alfabetização, currículo e formação com as crianças: reflexões a partir do cotidiano 

da escola (2017);  A participação de crianças na aprendizagemensino da leitura e da escrita: 

experiência, alteridade, diferença(s) e dialogicidade como constitutivos desse processo 

(2012); Saberes e fazeres docentes: curiosidade e desejo no processo de aprender/ensinar a 

ler e a escrever ; Sobre aprender/ensinar/aprender a ler e a escrever - tentando compreender 

alguns fios dessa complexa tessitura (2001); Movimentos itinerâncias alfabetizadoras: 

reflexões sobre a apropriação da linguagem escrita (2011). 

 Adriana Pastorello, por sua vez, assume a autoria dos seguintes artigos: Leitor-autor: o 

sujeito construtor de sentido (2009); A complexa e inacabada natureza do ato de ler, (2013); 

A escrita de Lide na alfabetização (2015);  Sinais embrionários de autoria em escritas 

infantis (2017). Apresentamos no Quadro 1 os artigos recuperados através do Curriculum 

Lattes das pesquisadoras Ana Luiza Smolka, Cecília Goulart, Carmen Sanches e Adriana 

Pastorello bem como os artigos localizados através das bases de dados on line, totalizando 26 

(vinte e seis) artigos. 

 

Quadro 1 – Quantidade de artigos em periódicos que abordem a alfabetização como um processo 

discursivo por Instituição (2001-2019). 
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ARTIGOS  

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE 

UNICAMP 4 

UNESP MARILIA 2 

UFF 8 

UNIRIO 4 

UFU 5 

UEM/UFBA 1 

UEM 1 

UFSCAR 1 

TOTAL 26 

FONTE DELMONDES E OLIVEIRA (2019) 

 

2 Teses e dissertações sobre o fazer discursivo por região no país 

 

 Conforme apresentaremos nos Quadros 2 localizamos o total de 10 (dez) teses de 

doutorado em educação em Instituições de Ensino Superior, na região Sudeste (UNICAMP, 

UNESP- campus Marília, UFF e UFES). 

 

Quadro 02 – Quantidade de Teses de doutorado que abordem a alfabetização como um processo 

discursivo por Instituição (1987-2019). 

TESES DE DOUTORADO 

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE 

UNICAMP 4 

UNESP MARILIA 2 

UFF 3 

UFES 1 

TOTAL 10 

FONTE: DELMONDES E OLIVEIRA (2019) 

 

 Dentre as teses localizadas iniciamos pela defendida por Smolka em 1987 A 

alfabetização como processo discursivo, em seguida desta temos outras 3 (três) sob sua 
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orientação: Modos de conhecer e sentidos do apre(e)nder: um estudo sobre as condições de 

produção do conhecimento (Joana de Jesus de Andrade, 2008); O sujeito e as normas: as 

práticas discursivas na instituição escolar (Ana Lúcia Horta Nogueira, 2001); Interação e 

Silencio Na Sala de Aula. (Adriana Lia Friszman de Laplane, 1997). 

 Sob a orientação de Cecília Goulart localizamos 4 (quatro) teses que abordam a 

alfabetização como processo discursivo :  Alfabetização como processo discursivo: princípios 

teóricos e metodológicos que sustentam uma prática (Maria Cristina Corais, 2018); 

Linguagem, gêneros do discurso e práticas pedagógicas: A organização dos textos escritos 

de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental ( Andréa Pessôa dos Santos, 2015;   

Relações dialógicas no contexto escolar: as vozes que constituem os textos dos alunos (Lidia 

Maria Ferreira de Oliveira, 2013). 

 

Localizamos, ainda, 19 (dezenove) dissertações de mestrado produzidas em  

Instituições de Ensino Superior na região Sudeste (UNICAMP, UFF, UFU, UNESP- campus 

Marília, UNIRIO, UFES, UFMG e UFSCAR). 

 

Quadro 03 – Dissertações de mestrado que abordem a alfabetização como um processo 

discursivo (1987-2019). 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO  

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE 

UNICAMP 7 

UNESP MARILIA 2 

UFF 4 

UNIRIO 1 

UFU 1 

UFMG 2 

UFSCAR 2 

TOTAL 19 

FONTE DELMONDES E OLIVEIRA (2019) 
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 Dentre tais produções acadêmicas localizamos 07 (sete) dissertações de mestrado sob 

orientação de Smolka, sendo elas: O texto livre como instrumento pedagógico na 

alfabetização de crianças (Ana Flávia Valente Teixeira Buscariolo, 2015); O trabalho com 

literatura no primeiro ano do ensino fundamental: Modos de participação das crianças na 

elaboração do sentido estético (Daniele Pampanini Dias, 2017; Tecendo os sentidos de 

alfabetização: repercussões do letramento e as relações de ensino em foco (Nilce Deciete, 

2013);  Relações de ensino e alfabetização: um estudo de tendências, percursos e práticas 

(Nilce Deciete, 2011); Teoria e prática na Educação (Adriana Lia Friszman de Laplane, 

1991); A atividade pedagógica e a apropriação da escrita (Ana Lúcia Horta Nogueira,1991); 

O texto livre: das condições de produção à leitura do real (Marcia Aparecida Goulart 

Falsarela,1989). 

  Localizamos também 5 (cinco) dissertações de mestrado orientadas por Goulart que 

aborda o processo de apropriação da  leitura e linguagem escrita como processo discursivo 

que segue: Processos de alfabetização e produção de discursos (Natália Pinagé Ribeiro 

Início, 2018);  Modos de ensinar e aprender a ler: uma experiência bem sucedida (Tatiana 

Castro Flórito, 2013); Alfabetização: o olhar do sujeito aprendiz (Ângela Vidal Gonçalves, 

2012); Como crianças de 4 a 6 anos constroem sentido lendo livros de literatura infantil: 

como a lua foi ao cinema? (Lauren Souza do Nascimento Marchesano, 2010); O movimento 

discursivo nas rodinhas de crianças de 4 e 5 anos na Creche (Ângela Coelho de Brito, 2004).   

  Foram localizadas também 1 (uma) dissertações de mestrado sob a orientação da 

Profa. Carmem Sanches: Práticas alfabetizadoras emancipatórias: buscando pistas no 

cotidiano escolar (Priscila de Moraes Mendes, 2011). 

 Quanto às produções acadêmicas com a orientação de Pastorello localizamos 1(uma) 

dissertação de mestrado intitulada: O uso do blog na alfabetização (Raquel Pereira Soares, 

2013) 

 Apresentamos no Quadro 3, as teses de doutorado e dissertações de mestrados 

recuperadas através do Curriculum Lattes das pesquisadoras Ana Luiza Smolka, Cecília 

Goulart, Carmen Sanches e Adriana Pastorello bem como as teses e dissertações localizadas 

através das bases de dados on line que totalizam 10 (dez) teses de doutorado e 19 dissertações 

de mestrado. 

 

Considerações finais 
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 A partir do final da década de 1980, com as traduções dos textos de Vigotski e Bakthin, 

e a defesa da tese de Smolka, surge no Brasil uma concepção interacionista de alfabetização 

onde um novo olhar é dado ao processo de ensino-aprendizagem que é não apenas uma 

construção da criança sobre o objeto a ser conhecido, mas sucessivos momentos de interação 

e interlocução com o outro e consigo mesmo, bem como os bens culturais da sociedade em 

vivem. As primeiras pesquisas de mestrado e doutorado orientados por Smolka e centradas 

nessa concepção foram: Teoria e prática na Educação (Adriana Lia Friszman de Laplane, 

dissertação de mestrado, 1991); A atividade pedagógica e a apropriação da escrita (Ana 

Lúcia Horta Nogueira, dissertação de mestrado, 1991); O texto livre: das condições de 

produção à leitura do real (Marcia Aparecida Goulart Falsarela, dissertação de mestrado, 

1989); Interação e Silencio Na Sala de Aula. (Adriana Lia Friszman de Laplane, tese de 

doutorado, 1997). 

 

Nas décadas de 1990 e 2000, essa produção ainda tímida começa a se expandir, mais 

acentuadamente no Sudeste do País e a partir da década em curso começa a ganhar maior 

visibilidade em outras regiões do país. Nessa última década, houve um aumento significativo 

da produção publicada em artigos, teses e dissertações por todo o país e não apenas na região 

Sudeste, como pensamos inicialmente, antes do mapeamento. Apesar desse crescimento 

considerável dessa perspectiva teórica no Brasil, ainda prevalece uma concepção 

construtivista nas práticas de alfabetização. 

Compreender a proposta teórico-metodológica de Ana Luiza Smolka da alfabetização 

como processo discursivo é considerar que tal processo de apropriação da linguagem escrita 

não se limita a meras técnicas de produção e reprodução em massa, mas como sucessivos 

momentos de interação e de interlocução durante relação de ensino, onde a linguagem é 

entendida como constitutiva do conhecimento humano. 

E este artigo buscou por compreender o percurso teórico-metodológico da proposta 

pioneira de Ana Luiza Smolka que mesmo após 30 anos da escrita da tese e de seu livro ainda 

não tem ocupado um espaço significativo e expressivo em estudos e pesquisas no Brasil, e 

que grande parte do que já foi produzido concentra-se em instituições que pertencente região 

Sudeste. 
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa, realizada em uma escola 

pública municipal do interior da Bahia, tenho como sujeitos crianças do Ciclo da Alfabetização. A 

pesquisa em pauta buscou identificar como se configuram as concepções e as diferentes interações da 

leitura e escrita construídas por crianças do terceiro ano do Ensino Fundamental. Os dados foram 

colhidos por meio de entrevista semiestruturada e revelaram uma valorização da escrita pelas crianças 

apenas no âmbito escolar, sem levar em conta as diversas interações estabelecidas pelos sujeitos nas 

inúmeras esferas sociais. Essa compreensão dos estudantes representa um discurso recorrente que 

considera a escrita não como uma construção social, desconsiderando o que Tfouni (2005, p. 10) 

considera como “um produto cultural por excelência” e Ferreiro (2006), como objeto cultural que 

cumpre diversas funções sociais. 
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Refletir sobre as concepções de leitura e escrita e as interações construídas por 

estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental é bastante desafiador, pois requer a 

escuta sensível das narrativas das crianças, bem como apropriação de dois conceitos 

relevantes para o processo de escolarização e para a vida social.  

Apesar de nosso país já ter praticamente atingido a universalização da escolarização, 

ainda enfrenta o grande desafio da universalização da escrita e da leitura. Mesmo diante de 

muitas discussões e pesquisas acerca das implicações das práticas alfabetizadoras no processo 

de aprendizagem da leitura e da escrita, é consenso nas discussões que as limitações e 

fragilidades no trabalho pedagógico, principalmente, no início do ensino fundamental, 

refletem negativamente na conquista de estudantes leitores e escritores e contribui de forma 

decisiva para a promoção da evasão e da repetência. 

Este debate deve ser amplamente aquecido com muitos estudos e pesquisas que 

busquem contribuir para a compreensão do processo de alfabetização e letramento, ou seja, a 

aprendizagem e uso efetivo da leitura e da escrita nas mais diversas situações comunicativas, 

pois muitos problemas da educação brasileira iniciam no primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental que, infelizmente, não vem alcançando o objetivo básico, tanto o exposto na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, quanto os estabelecidos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que é iniciar e consolidar o processo de 

apropriação e uso social da língua. 

Neste artigo, busca-se identificar como se configuram as concepções da alfabetização, 

do letramento, da leitura e da escrita dos estudantes, a fim de compreender as interações 

construídas nos diferentes papéis sociais, tanto nos conhecimentos escolares sistematizados 

quanto nas práticas cotidianas de letramento. Para efeito de análise, apresentam-se os 

depoimentos dos estudantes acerca das concepções e as interações de leitura e escrita 

construídas por estes. 

A intenção é que este artigo traga contribuições sobre a temática em pauta, sobretudo, 

para fornecer dados, a partir do olhar das crianças sobre as concepções e interações de leitura 

e escrita. Para tanto, apresentamos reflexões acerca dos modelos, componentes e métodos da 

aquisição da leitura e, em seguida, analisados e refletimos os dados recolhidos junto às 

crianças, para, finalmente, apresentamos os resultados da pesquisa. 

 

Aquisição da leitura: modelos, componentes e métodos 
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É consenso entre os pesquisadores da área a grande importância do papel que a leitura 

representa na vida social dos sujeitos. Apesar de ser um discurso recorrente, a necessidade e 

relevância da leitura para todos os cidadãos, ainda constitui-se um grande desafio a 

apropriação de tal aprendizagem. Talvez seja este o principal desafio dos estudantes no início 

do processo de escolarização. 

O conceito de leitura vem, principalmente ao longo das últimas décadas, sofrendo 

diversas transformações, como reflexo das mudanças sociais com o crescimento científico e 

tecnológico cada vez mais acelerado. Nesse cenário, os desafios nas mais diversas áreas 

exigem formação e qualificação constantes para atender as demandas e acompanhar a 

evolução social. É nessa conjuntura que Santos (2000) defende que o conceito de leitura 

tornou-se alvo de muitas discussões e objeto de mudanças conceituais tanto dos 

pesquisadores quanto das entidades políticas do país. Viana e Teixeira (2002), ao discutirem 

sobre as diversas concepções atribuídas ao ato de ler, revelam que essa polissemia representa 

uma grande riqueza: 

[...] Lemos de muitas formas, através de diversos meios e com finalidades 

diferentes. Lemos sinais de avisos, de antecipação e de cumplicidade, lemos 

o sentido de gestos, de entoação e de silêncios, lemos notações e indicadores 

de projetos, lemos a nossa própria escrita e o que outros escrevem [...] 

(VIANA E TEIXEIRA, 2002, p. 5) 

Os autores revelam que, diante da polissemia conceitual de leitura, dois elementos 

podem ser caracterizados para agregar as diversas definições apresentadas pelos 

pesquisadores da área. A primeira se refere ao processo de descodificação2 dos signos 

gráficos e, a segunda, ao processo de extração de sentidos. Além disso, o ato de ler exige 

outras dimensões que, para Viana e Teixeira (2002), requer um complexo processo de 

operações mentais, ações e competências específicas relacionadas à escrita.  

Para melhor ilustrar a multiplicidade conceitual da leitura e contemplar as dimensões 

acima citadas, Viana e Teixeira (2002) apresentam duas importantes definições: a primeira 

defende que ler nada mais é do que “[...] ser capaz de transformar uma mensagem escrita 

numa mensagem sonora segundo leis precisas; é compreender o conteúdo da mensagem 

escrita, e de julgar e apreciar o seu valor estético” (MIALARET, 1997, apud VIANA e 

 
2 Para Martins e Niza (1998), o temo refere-se à capacidade de discriminar, identificar e pronunciar palavras. Para tanto, os 

sujeitos precisam compreender como se relacionam os sinais gráficos com os sons para contemplar a leitura das mais 

diversas palavras. 
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TEIXEIRA, 2002, p. 13). A segunda concebe o leitor como sujeito que é capaz de “[...] 

extrair as inferências autorizadas por um texto e de lhe dar alma. É recriar ou criar o 

significado de uma mensagem até aí implícita” (BONBOIR, 1970 apud VIANA e 

TEIXEIRA, 2002, p. 13). 

Assim, os dois âmbitos conceituais da leitura abrangem tanto o lado simplista e 

instrumental quanto o geral e integrador. O primeiro considerado como uma técnica de 

decodificação e decifração e, o segundo, como interpretação e compreensão. De acordo aos 

autores, para que o sujeito se aproprie de uma leitura fluente e proficiente é necessária a 

interação dos dois âmbitos por ser uma construção psicológica altamente complexa. 

Nessa mesma discussão, Viana e Teixeira (2002) defendem que o processo de leitura 

pode ser identificado por três diferentes fases: a primeira denominada de leitura mecânica; a 

segunda, leitura compreensiva; e, a última, leitura crítica. A leitura mecânica representa o 

início do processo de compreensão leitora, que embora não seja suficiente é um momento 

importantíssimo para que o sujeito domine esta competência. Nesse momento, inicia-se a 

decifração de sinais de forma ainda muito tímida e até automática, sem, contudo, haver uma 

maior compreensão do suporte lido. Já a leitura compreensiva, que representa a segunda fase, 

refere-se ao processo de compreensão da mensagem transmitida pelos sinais gráficos. A 

terceira fase, denominada leitura crítica, pressupõe muito além da compreensão do escrito, 

implica reflexão e posicionamento crítico do que lemos. 

Silva (2003), com sua ampla investigação sobre a temática, revela que mesmo diante de 

tantas discussões sobre a leitura e as mais variadas formas de aquisição, ainda não se tem 

uma teoria capaz de contemplar as diversas dimensões e áreas. É nesse contexto que de um 

lado existem os defensores dos modelos desenvolvimentistas de leitura3 e, do outro, lado os 

que consideram os modelos de leitura como compreensivos4. Para melhor ilustrar esses dois 

grandes modelos de aquisição da leitura, apresentamo-los brevemente. 

Silva (2003) revela que, na perspectiva do modelo desenvolvimentista de leitura, uma 

das primeiras contribuições foi a de Chall (1979) que defende a necessidade de pelo menos 

quatro fases nos diferentes momentos de aquisição dessa competência para chegar a um nível 

de leitura crítica. São elas: a pré-leitura ou pseudeoleitura (início da base para o processo 

 
3 Segundo alguns autores, dentre outros Silva (2003) são os modelos que defendem que a aquisição da leitura se dá através 

de etapas até o sujeito atingir o domínio pleno da leitura. 
4  Para Silva (2003) são os modelos que defendem a aquisição da leitura como um processo contínuo, sem necessariamente, 

o passar por níveis, etapas ou fases. 
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alfabetizador); a leitura inicial ou descodificação (associação grafema-fonema); a 

consolidação e fluidez da descodificação (uso consciente do código de escrita) e, a última, 

considerada pelo autor como a compreensão leitora. Para esta última, destacam-se três outras 

fases: a primeira denominada ler para aprender o novo, ou seja, depois do momento em que a 

criança tem o domínio da aquisição da leitura, passa a ser um instrumento de aprendizagem; a 

segunda, chamada pelo autor de múltiplos pontos de vista a qual permite uma leitura 

compreensiva de diferentes tipos de materiais escritos e, finalmente, a terceira fase que o 

autor chama de construção e reconstrução, pelo sujeito do que lê, ou seja, nessa fase a leitura 

é utilizada com funções específicas, permitindo uma construção e reconstrução de 

significados. 

Outro modelo desenvolvimentista de leitura apresentado por Silva (2003), Martins & 

Nilza (1998), dentre outros, é o defendido por Marsh ([et all],1981) que, baseado na teoria 

Piagetiana, defende que a leitura é desenvolvida mediante a passagem de quatro diferentes 

fases: adivinhação linguísitica, aproximação visual, descodificação sequencial e 

descodificação hierárquica. A primeira caracteriza-se pela relação estabelecida pela criança 

entre a forma visual e seu significado, considerando-se o contexto onde está inserido. Já na 

segunda fase, a criança vai além do reconhecimento da palavra pelo contexto e utiliza alguns 

conhecimentos dos códigos gráficos, como a primeira e a última letra das palavras, 

comparando-as com palavras que fazem parte do seu repertório vocabular. A terceira fase 

caracteriza-se pelo início do processo de compreensão da correspondência letra-som. E, 

finalmente, a quarta fase da descodificação hierárquica, é o momento quando a criança inicia 

o uso das regras ortográficas mais complexas no processo de aquisição da leitura. 

Nessa discussão sobre os modelos/teorias de aquisição da leitura, Silva (2003) destaca 

também a contribuição de Uta Frith (1985) que apresentou uma teoria cognitiva do processo 

de aprendizagem da leitura sugerindo a passagem de três importantes fases. A primeira foi 

por ela denominada de logográfica5 que se caracteriza pelo momento que a criança começa 

reconhecer as logomarcas mais familiares. A segunda fase, a autora denomina de ortográfica, 

é o momento em que a criança inicia o processo de associação grafema-fonema, passando a 

descodificar algumas palavras que não fazem parte do seu repertório vocabular. E, 

 
5 Segundo Harris e Hodges (1999, p. 176), o termo logografia “[...] é um sistema de escrita que usa logogramas para 

representar palavras ou morfemas de uma língua”. 
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finalmente, a terceira fase, a ortográfica, que se caracteriza pela culminância da habilidade de 

leitura. 

Sobre os modelos compreensivos do processo de aprendizagem da leitura, Silva (2003), 

revela que foram criados a partir da década de 1980. Estes buscam contemplar os aspectos 

cognitivos, pedagógicos e sociais de forma mais compreensiva. Assim, são apresentadas 

quatro diferentes teorias: 1) a teoria da clareza cognitiva, 2) a perspectiva psicogenética, 3) a 

perspectiva cognitiva e cultural, 4) a perspectiva da literacia6 emergente. 

A primeira teoria, clareza cognitiva, criada por Downing (1972), segundo Silva (2003) 

e Viana & Teixeira (2002), considera-se que, para os sujeitos aprenderem a ler, necessitam 

identificar as funções comunicativas da linguagem escrita e a forma como representa/codifica 

a oralidade. Assim, a teoria defende que, para a aquisição da leitura são necessárias três fases, 

a saber: a cognitiva, a de domínio e a leitura fluente. A fase cognitiva é muito bem ilustrada 

por Viana & Teixeira (2002) ao revelarem que, nesse momento, é necessário que o sujeito 

compreenda a linguagem falada, a linguagem técnica da leitura e sua função simbólica, ou 

seja, é imprescindível que a criança compreenda: 

[...] a série de marcas no papel representa, ao mesmo tempo, o som das 

palavras faladas e o seu significado, [...] as convenções em relação à 

orientação esquerda-direita e de cima para baixo; tenha uma “consciência” 

geral da estrutura dos sons e da segmentação da linguagem falada,[...] que as 

palavras são constituídas por sons; [...] a relação numa determinada palavra, 

entre grafemas específicos e fonemas. Essa “consciência” [...] permite 

desenvolver um conjunto de estratégias sem as quais a criança terá 

dificuldade de resolver as “confusões cognitivas” (VIANA & TEIXEIRA, 

2002, p. 34 [grifo dos autores]). 

 

Já na fase do domínio, Viana & Teixeira (2002) e Silva (2003) revelam que é 

necessário um amplo exercício para aquisição das operações básica de aquisição da leitura 

para aprender as regras básicas da codificação e decodificação e, assim, as crianças consigam 

passar para a terceira fase que é a leitura fluente a qual é para Silva (2003) o momento da 

automatização e, para Viana & Teixeira (2002), o processo de desenvolvimento das técnicas 

da fluência leitora. 

A perspectiva psicogenética é a segunda teoria compreensiva da aprendizagem da 

leitura, a qual é muito bem representada por Ferreiro e Teberosky (1999) por considerarem 

que o processo inicial de pseuto-leitura e, posteriormente, de leitura, pressupõe 

essencialmente, a interação entre o sujeito que pensa e o objeto do conhecimento, ou seja, a 
 

6 Termo utilizado em Portugal para significar o que denominamos no Brasil como letramento. 
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leitura, o que provoca diversos conflitos cognitivos complexos que necessitam muito 

pensamento e construção mental.   

Ao analisarem as concepções infantis sobre a leitura e a escrita apresentadas por 

Ferreiro e Teberosky (1999), Viana & Teixeira (2002) revelam que as crianças passam por 

alguns níveis: o primeiro é a indiferenciação entre imagem e texto; o segundo nível é 

chamado por hipótese do nome; o terceiro caracteriza-se pela escrita previsível a partir da 

imagem; e, o quarto nível é representado pela busca da relação entre o oral e os elementos 

gráficos. 

Para Silva (2003), a perspectiva cognitiva e cultural da aprendizagem da leitura e da 

escrita tem como influência a base epistemológica Piagetiana e Vygostskyana. Esta busca 

atender a dois princípios básicos: a criança como sujeito construtor e ativo do processo de 

apropriação da leitura e o conhecimento da sua origem cultural, social e histórica. 

Pedagogicamente, essa perspectiva defende a aquisição da leitura como a intrínseca relação 

entre três dimensões da aprendizagem, a saber: o processo de aculturação com a interação 

constante das crianças com as mais diversas práticas culturais, a aquisição social e, 

finalmente, a compreensão da natureza do sistema de escrita/código escrito. 

A perspectiva da literacia emergente, segundo Silva (2003), caracteriza-se, 

essencialmente, pela estreita relação dos processos centrais da leitura e da escrita com a 

compreensão da mensagem codificada. Para tanto, é imprescindível a familiarização com 

diversos escritos de modo que o sujeito se aproprie das diferentes estruturas textuais para 

antecipar as informações.  

Depois dessa abordagem sobre os modelos de aquisição da leitura, faz-se indispensável 

uma breve discussão das funções e objetivos da leitura apresentados por Martins e Niza 

(1998), os quais defendem a existência de pelo menos seis principais funções da leitura que 

estão presentes ao longo da vida social dos sujeitos. A primeira função diz respeito à leitura 

para obtenção de informações das mais diversas, objetivando a compreensão de suas idéias e 

características principais. A segunda refere-se à obtenção de informações específicas, como 

por exemplo, o horário de um filme. A terceira corresponde a uma leitura para seguir 

determinadas instruções, como as regras de uma receita culinária. Já a quarta, está 

relacionada ao prazer, ou seja, a leitura para distração, como um romance por exemplo. A 

quinta relaciona-se à obtenção de novos conhecimentos, como o estudo exaustivo e 
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aprofundado de determinado tema e, finalmente, a sexta que associa-se à leitura para revisão 

de um trabalho pessoal.  

Pelas funções apresentadas, Santos (2000) defende a leitura como uma ferramenta 

indispensável para o ser humano participar ativa e efetivamente dos mais diversos eventos 

sociais. Como um processo mutante, dinâmico e permanente, a leitura torna-se um elemento 

fundamental para o saber e a conquista da autonomia em todos os âmbitos, possibilitando 

maior compreensão e atuação técnica, social e profissional nas diversas situações solicitadas. 

Diante desse contexto Silva (2000) defende a necessidade e a urgência de dotar os 

sujeitos da capacidade de leitura de modo que esta seja um instrumento a serviço das 

múltiplas necessidades sociais, mas, para isso, considera imprescindível que as situações 

leitoras sejam articuladas as situações rotineiras da vida cotidiana. 

 

Projeção dos resultados: concepções sobre leitura, escrita e interações construídas por 

crianças 

 

Para melhor sistematização dos dados, organizamos as respostas das crianças em 

quadros, com os extratos das falas dos sujeitos empíricos, seguido das reflexões feitas a partir 

do tratamento. 

Assim, o quadro 1 a seguir é bastante interessante, quando observamos os depoimentos 

das crianças no que se referem as concepções sobre alfabetização, letramento, leitura e 

escrita. 

Quadro 1: Concepções dos estudantes sobre alfabetização, letramento, leitura e escrita 

QUESTÕES RESPOSTAS 

Resposta % Resposta % Resposta % Resposta % 

Concepção 

sobre 

alfabetização 

É o 

alfabeto 

32% Aprender 

ler 

6% Não soube 55% Outras 

respostas 

5% 

Concepção 

sobre letramento 

De letra 6% Ler direito 6% Não soube 84% Outras 

respostas 

3% 

Concepção 

sobre leitura 

As letras 10% Saber ler 32% Não soube 48% Outras 

respostas 

10% 

Concepção 

sobre escrita 

Escrever  16% Fazer os 

textos 

13% Não soube 61% Outras 

respostas 

10% 

Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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A grande maioria dos estudantes investigados, 55%, não sabe o que é alfabetização e 

32% afirmaram que alfabetizar é aprender o alfabeto, numa atitude passiva, apática, que tão 

bem criticou Freire (1980, 1988, 1988a, 2000 e 2001) e que é claramente percebida nas 

respostas destacadas pelas crianças: “Ah! Eu sei [...] é o ABC” (Ias); “As consoantes e as 

vogais” (Ana); “É o alfabeto, vogais [...] essas coisas de leitura” (Wal); “É o ABC” (Ala) e 

“É estudar, escrever, obedecer a tia, ficar quieto” (Car).  

Com relação à concepção sobre letramento, não podia ser diferente, a quantidade de 

ausência de respostas (84%), quer seja pela contemporaneidade do termo, quer seja pela visão 

muito restrita de alfabetização, fruto do trabalho realizado nas escolas (de limitação de 

práticas leitoras e escritoras que ajudem os estudantes a usar com competência tais 

habilidades) e que permeia o imaginário dos sujeitos investigados. As concepções de leitura 

e escrita, decorrente dos depoimentos elencados, seguem a mesma lógica: 48% declararam 

não saber o que é; dos que sabiam responder a pergunta (32%), informavam que era saber ler, 

mas esse saber ler significava soletrar e decodificar, conforme demonstrou os 

depoimentos:“Ler, escrever e soletrar as letra” (Wal) e “É quando a tia faz pra nóis ler” 

(Sil). 61% dos entrevistados declararam não saber a concepção de escrita; 16% informaram 

que era escrever: ”As frases” (Ran) e “Acho que é fazer as letras bonita, fazer direitinho 

como a tia manda” (Nat). 

Nas concepções dos alunos, evidencia-se que os depoimentos de coordenador, 

professor e gestor não têm se revestido na prática. E mais, passados muitos anos da 

Psicogênese da lectoescrita, os sujeitos ainda não conseguiram incorporar na prática: o 

aprender a ler e escrever, lendo, escrevendo e refletindo.  Ferreiro no seu livro Reflexões 

sobre alfabetização coloca a escrita como objeto cultural e, como tal: 

[...] cumpre diversas funções sociais e tem meios concretos de existência 

especialmente nas concentrações urbanas. O escrito aparece, para as 

crianças, como objeto com propriedades específicas e como suporte de 

ações e intercâmbios sociais. Existem inúmeras amostras de inscrições nos 

mais variados contextos (letreiros, embalagens, tevê, roupas, periódicos, 

etc.) (FERREIRO, 2006, p.43).             

As interações dos estudantes com a leitura e a escrita são também observadas com a 

intenção de uma análise comparativa, levando em conta as respostas apresentadas pelos 

demais segmentos pesquisados, tanto no campo escolar quanto familiar. O quadro a seguir 

mostra aspectos reveladores. 
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Quadro 2: Concepções dos estudantes sobre as interações com a leitura e a escrita na família e na escola 

QUESTÕES RESPOSTAS 

Resposta % Resposta % Resposta % Resposta % 

Importância da 

leitura 

Para aprender 

ler 

45% Porque a 

gente precisa 

19% Não soube 

ou não 

opinou 

26% Outras 

respostas 

10% 

Importância da 

escrita 

Para aprender 

escrever 

direito/bonito 

32% Pra fazer o 

dever/tarefa 

26% Não soube 

ou não 

opinou 

35% Outras 

respostas 

7% 

Momentos que 

mais utiliza a 

leitura 

Na escola 52% Em casa 10% Não soube 

ou não 

opinou 

35% Outras 

respostas 

3% 

Momentos que 

mais utiliza a 

escrita 

Na escola 45% Em casa 10% Não soube 

ou não 

opinou 

32% Outras 

respostas 

13% 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

 

A leitura, para os estudantes revela-se como importante por diversos motivos, 

principalmente, por aspectos de ordem escolar, pois 45% das crianças responderam que a 

“aprender ler” é a grande importância da leitura para suas vidas. Apenas 19% das crianças 

revelaram os diversos usos no cotidiano social, ao responderem “porque a gente precisa”, 

dando a ideia de componentes de ordem práticos. 16% não souberam responder ou não 

opinaram e 10% apresentaram outras respostas, dentre elas: “pra passar de ano” (Wal), “pra 

ficar sabido” (Abi), “pra acertar a lição” (Nat). Estas narrativas mostram mais uma vez uma 

valorização da leitura na sua dimensão escolar, numa concepção individual. 

Quanto à importância da escrita para as crianças pesquisadas 35% não souberam 

responder ou não opinaram, 32% responderam que é “pra aprender escrever direito/bonito”, 

26%, “Pra fazer o dever/tarefa” e 7% apresentaram outras respostas.  

Nas concepções dos estudantes, evidencia-se que os depoimentos e intenções dos 

coordenadores e gestores não tem se revestido na prática de modo que seja consolidado o que 

Freire (1980;1988;1988a) tanto buscou para a educação e Ferreiro (1987) tanto defendeu nas 

suas discussões, ou seja, um ensino da língua recheado de cultura e permeado por práticas 

intencionais e reais. É importante que a contribuição de Ferreiro (1987) seja incorporada nos 

cenários da sala de aula para que haja de fato a ruptura de algumas práticas pedagógicas 
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cartesianas e distantes do contexto sociocultural dos sujeitos. É urgente que as instituições 

compreendam: 

A escrita é importante na escola, porque é importante fora da escola. Mas a 

instituição escolar, ao apropriar-se deste objeto social, a converteu em um 

objeto de ensino, ocultando seu uso social. Restituir à escrita seu caráter de 

objeto social é uma tarefa muito grande que, por si só, cria uma ruptura com 

as práticas e as competências didáticas tradicionais (FERREIRO, 1987, p. 

11). 

           Ao serem questionadas sobre os momentos que mais utilizam a leitura, a grande 

maioria das crianças, 52% responderam, estes se dão na escola, e, apenas 10%, revelaram que 

utilizam mais a leitura em casa, 35% não souberam ou não opinaram e 3% apresentaram 

outras respostas. Mais uma vez as vozes dos estudantes revelaram uma concepção 

escolarizada da leitura, sem levar em conta as diversas interações estabelecidas no seu 

cotidiano social. De forma semelhante, os dados, em relação à utilização da escrita, também 

revelaram uma grande valorização nas práticas escolares, ou seja, 45% das crianças 

responderam que utilizam a escrita mais na escola e, apenas 10%, em casa, e, destes, 4% se 

referiram aos momentos que respondem as atividades de casa. “Eu escrevo mais em casa na 

hora de fazer o dever que a tia passa pra casa” (Ias), “Eu escrevo mais na minha casa [...] 

porque depois do dever minha mãe faz um monte de tarefa de escrever no caderno e eu faço 

tudo [...]” (Thi). 

De acordo aos dados analisados, a pesquisa informou que as concepções dos sujeitos 

são influenciadas pelas experiências vividas, como demonstrou os depoimentos dos alunos. 

Verificou-se que o trabalho organizado em função do alfabetizar letrando, acontece de forma 

bastante tímida o que foi comprovado pelos depoimentos dos alunos, havendo uma 

predominância do uso descontextualizado da leitura e da escrita.  

 

Considerações 

 

À vista das respostas dos estudantes, percebe-se que o aprendizado que tem ficado 

acerca das categorias analisadas é da alfabetização como um código neutro, 

descontextualizado, pautado no método sintético, datado da idade antiga e que vem resistindo 

ao tempo: a leitura como decifração de códigos linguísticos. 

Os dados mostram que a leitura para 45% dos estudantes é de fundamental importância, 

mas para as ações de ordem escolar e não social. Mesmo sabendo das interações dos 
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estudantes com a linguagem escrita, as suas falas revelam pouca compreensão do valor social 

da escrita.   

Estes dados evidenciam uma valorização da escrita pelas crianças apenas no âmbito 

escolar, sem levar em conta as diversas interações estabelecidas pelos sujeitos nas inúmeras 

esferas sociais. Essa compreensão dos estudantes representa um discurso recorrente que 

considera a escrita não como uma construção social, desconsiderando o que Tfouni (2005, p. 

10) considera como “um produto cultural por excelência” e Ferreiro (2006), como objeto 

cultural que cumpre diversas funções sociais. 
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O ensino das estratégias de leitura em rodas de leitura nas turmas do ciclo 

de alfabetização 

 

 

Silvia de Sousa Azevedo Aragão 

Universidade Federal de Pernambuco 

 

 
Resumo: O presente trabalho buscou discutir a condução de rodas de leitura por professoras do 1º e 2º 

ano do ensino fundamental de escolas públicas da região metropolitana do Recife. Para tanto, um 

mesmo texto foi oferecido e trabalhado nas duas turmas. Os resultados indicaram que a condução da 

leitura apresentou impacto significativo na compreensão dos textos pelas crianças, mostrando que o 

ensino de diferentes estratégias apresenta fundamental papel para o engajamento e a formação de 

leitores. Os dados promovem a reflexão sobre a importância da definição de objetivos claros nesses 

anos, assim como sobre a organização do planejamento e o investimento em formação continuada que 

garantam a reflexão desse ensino pelos professores. 

 

Palavras - chave: Roda de leitura. Ensino. Aprendizagem. 

 

1-Introdução: 
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 A discussão em torno da compreensão textual tem crescido ao longo dos anos. No 

entanto, no campo educacional, o tema ainda apresenta muitos desafios. Quando procuramos 

a posição do nosso país no ranking internacional, por exemplo, identificamos que o 

desempenho em leitura no PISA 2015 foi baixo. Dentre os 70 países avaliados, ficamos na 

posição 59 (Brasil no PISA 2015, 2016). 

Atualmente, diferentes autores (GIROTO; SOUZA, 2010; CHARTIER, CLESSE; 

HÉBRARD, 1996; PERRUSI, 2006; SOLÉ, 1998) apontam que o desenvolvimento das 

habilidades de leitura e compreensão textual pode anteceder a apropriação do sistema de 

escrita alfabética; alguns destacam que elas precisam ser ensinadas desde a educação infantil. 

De acordo com o MEC (2012), observamos a importância do desenvolvimento dessas 

habilidades considerando a leitura feita por um leitor experiente e, também, a leitura realizada 

com autonomia pelo aprendiz.  

Na contramão dos estudos e documentos citados até aqui, identificamos documentos 

mais atuais, como a BNCC (2017), que delimita a diversidade e o tamanho (curto!) dos textos 

a serem trabalhados com as crianças, especialmente nas turmas do 1º e 2º anos, além de não 

indicar, nessas turmas, quais habilidades especificamente ligadas à compreensão leitora 

precisam ser aprendidas.  

 Diante de tal cenário, é importante compreender como o trabalho com a leitura vem 

sendo conduzido em sala de aula e em que medida os espaços direcionados para esse 

trabalho, de fato, contribuem para a aprendizagem da compreensão leitura.  

Além disso, diante do possível impacto das formações presentes no período em que o 

Pacto pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) estava em vigor, buscamos, nesse trabalho, 

discutir sobre os procedimentos de ensino que contribuem para ajudar no ensino da 

compreensão textual, assim como identificar quais são os desafios para efetivar tal ensino nas 

turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental. 

 

2- Referencial teórico 

 

 O modo de conceber a leitura vem mudando de acordo com as características sociais, 

políticas e culturais da nossa sociedade. No campo da pesquisa, apenas no início do século 

XX, conforme Solé (2003) houve um maior investimento na discussão sobre compreensão 
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leitora, tornando-se esta mais sistemática a partir da década de 1950.  Para a autora, tais 

pesquisas, proporcionaram avanços significativos e alguns podem ser listados a seguir: 

 

-Entender a leitura como uma atividade cognitiva complexa; 

-Entender a leitura como processo que mobiliza o leitor e o faz assumir uma posição ativa 

diante do texto; 

- Considerar as peculiaridades dos textos, como condicionantes da interpretação que o leitor 

possa fazer; 

-Entender até que ponto é importante que o leitor assuma a direção e a regulação da sua 

leitura, considerando que os objetivos que pretende alcançar determinarão as ações 

necessárias para atingir os objetivos almejados. (SOLÉ, 2003, p. 29).  

Solé (1998), apoiada numa concepção interacionista de língua, afirma que ler é um 

processo de interação entre leitor/texto/autor. E, nessa mesma perspectiva interativa, Kleiman 

(2008) assegura que quando lemos um texto, seja ele qual for, estamos colocando em ação 

nossos valores, crenças e atitudes, refletindo os grupos sociais nos quais estamos inseridos. 

Sendo assim, para compreender o que é lido, os sujeitos precisam desenvolver estratégias de 

leitura definidas por Solé como “processos cognitivos e metacognitivos complexos, que 

exigem de quem lê a habilidade de pensar e planejar durante a leitura” (1998, p. 69 – 70).  

Chartier, Clesse e Hébrard (1996) apontam, ainda, para a necessidade de diferenciar a 

aprendizagem do “código”, da aprendizagem da “compreensão textual”. Assim, embora a 

aquisição da primeira se apresente como um requisito para a leitura com autonomia, não é 

suficiente para o domínio da segunda. Os autores defendem que “o trabalho sobre 

compreensão da escrita deve começar, mesmo quando o obstáculo do código ainda não foi 

transposto, prosseguir durante sua aprendizagem e para além dela.” ( CHARTIER; CLESSE; 

HÉBRARD, 1996, p. 142).  

Ainda sobre esse aspecto, Giroto e Souza (2010), ao discutirem o conceito de 

letramento ativo, enfatizam a importância da tomada de consciência de estratégias de leitura 

desde a educação infantil, através do contato direto com os livros e os diversos suportes de 

texto, mesmo que a aprendizagem da notação escrita ainda não esteja construída. 

Dentre as estratégias de leitura definidas por Solé (1998), algumas são destacadas por 

Brandão (2006):   
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- traçar objetivos para a leitura, estrátegia que possibilita planejar a leitura do texto, ou seja, 

o que deve ser priorizado durante a leitura;  

- selecionar informações do texto, para atender os objetivos da leitura, para o que é 

necessário selecionar informações estabelecidas para aquela determinada leitura;  

- ativar os conhecimentos prévios, em todas as atividades de leitura, é necessário ativar os 

conhecimentos (linguísticos, textuais e de mundo) para, de forma interativ, a estabelecer 

relação entre eles e o que está lendo;  

- antecipar sentidos no texto, segundo a autora, a estratégia de ativar conhecimentos prévios 

está diretamente ligada às antecipações de sentidos no texto, já que é através do nosso 

conhecimento de mundo que iremos gerar previsões entre o que estamos lendo e as nossas 

expectativas;  

- elaborar inferências, consideradas uma das estratégias mais complexas, tendo em vista que,  

o leitor precisa construir significados  que o autor não deixa explícitos no texto;  

- avaliar e controlar a compreensão do texto, que implica refletir, no transcorrer da leitura, 

antecipando como o texto irá prosseguir, comprovando, refutando, modificando, descartando 

ou construindo  novas posições. 

Nesse processo, Giroto e Souza (2010) defendem a presença de um ensino 

colaborativo, que contribua com o desenvolvimento de estratégias de leitura com o objetivo 

de alcançar o letramento ativo. Para as autoras o professor precisa:  

 

Planejar e definir, intencionalmente, atividades cada vez mais complexas 

para que o leitor possa adquirir autoconfiança e, nesse processo, seja capaz 

de redefenir para si próprio as operações e ações contidas na atividade de 

ler, constituindo-se aí a aprendizagem de estratégias de leitura. (GIROTO; 

SOUZA,2010, p. 57) 
 

 

Girotto e Souza (2010) também destacam a importância de um ensino responsivo, que 

seja intencional, flexível e adaptativo, possibilitando a reorientação da ação pedagógica, e 

conferindo voz às crianças.  

A partir disso, observamos que o ensino das estratégias de leitura pode ser organizado 

de diferentes formas, uma delas é através do planejamento de rodas de leitura. Algumas 

características que marcam essa forma de interação são apontadas por Brandão e Rosa 

(2010):  

-A ampliação do repertório de experiências e da competência sociocomunicativa.  
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-Constituição de uma identidade grupal que faça parte das práticas educativas. 

-A oportunidade de transitar em diferentes posições sociocomunicativas. 

 Sobre a finalidade do diálogo estabelecido nessas rodas, as autoras destacam: “A idéia 

é contribuir para o seu engajamento (criança) numa atividade de construção de sentido que 

pode ser compartilhado, confrontado, ou ampliado com base em outros sentidos igualmente 

construídos e expressos na conversa sobre o texto lido na roda.” (BRANDÃO; ROSA, 2010, 

p. 43) 

A partir dessa perspectiva, encontramos a pesquisa de Brandão, Leal e Nascimento 

(2013) em que, ao analisarem situações de conversas sobre uma reportagem, em duas turmas 

do 1º ano do primeiro ciclo do ensino fundamental, identificaram que, enquanto a primeira 

professora enfatizou a discussão do texto apenas após a leitura, o que resultou numa 

compreensão superficial, a segunda conseguiu formular perguntas antes, durante e depois, 

que englobavam tanto questões sobre a temática, quanto sobre o texto em si. Os dados 

revelaram, segundo as autoras, o desafio, a necessidade e a real possibilidade em ensinar as 

crianças pequenas a compreenderem textos escritos, ainda que não tenham compreendido o 

sistema de escrita. Nesse contexto, o papel do professor apresenta-se como essencial. 

Desta forma, identificamos que, ao longo dos últimos anos, houve uma crescente 

presença nos documentos curriculares, e em propostas nacionais de formação continuada, 

como o PNAIC (BRASIL, 2012),  do ensino da leitura e compreensão textual. Identificamos, 

também, que também cresceu a preocupação entre os professores em favorecer momentos de 

acesso à leitura aos alunos, seja através do contato direto com os materiais escritos, ou 

através da leitura feita por um leitor mais experiente, como o professor.  

Na contramão dos estudos e documentos citados até então, precisamos ter clareza de 

que a BNCC (BRASIL, 2017), representa um retrocesso no que prescreve para os dois 

primeiros anos do ensino fundamental. Além de defender a leitura e produção de textos 

curtos, aquele currículo não especifica quaisquer habilidades de compreensão leitora a que as 

crianças teriam direito de desenvolver nos dois primeiros anos letivos da escolaridade 

obrigatória. 

Sendo assim, propomos discutir sobre como os momentos voltados para o ensino na 

compreensão em rodas de leitura, contribuem para a aprendizagem dos alunos e quais os 

desafios presentes, observáveis nas práticas docentes, considerando o uso de um mesmo texto 

em diferentes anos (1º e 2º anos do ensino fundamental). 
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3- Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada na região metropolitana de Recife, com turmas do 1º e 2º 

anos do ensino fundamental. A escolha por diferentes turmas ocorreu com a finalidade de 

observar se haveria diferenças na condução do trabalho e se o texto em si oferecia dificuldade 

de compreensão, considerando a faixa etária dos alunos. 

O número de alunos presentes nas turmas foi o seguinte: 1º ano- 25 alunos, no 2º ano- 

13.  

Em cada turma, a pesquisadora entregou, com antecedência de 01 semana, o mesmo 

artigo científico e sugeriu que as professoras planejassem uma roda de leitura com o objetivo 

de ajudar os alunos na aprendizagem da compreensão leitura. Além do texto, que foi retirado 

do site da revista Ciência Hoje da Criança (RONALDO, R. 2016), a pesquisadora ofertou 

uma exemplar impresso da mesma revista, como apoio. 

A pesquisadora pediu que as professoras entregassem, antecipadamente, o roteiro da 

mediação de leitura. No dia do acompanhamento, foram utilizados um gravador e o texto que 

seria trabalhado impresso, para anotações que seriam feitas no decorrer das rodas. 

Os dados foram posteriormente transcritos e analisados.  

 

4- Análise dos dados 

 

4.1 A mediação da leitura na turma do 1º ano 

 

A roda de leitura durou em média 60 minutos, a professora apresentou 

antecipadamente o roteiro e o texto com anotações das perguntas que pretendia fazer no 

decorrer da mediação.  

A exploração, antes da leitura, durou aproximadamente 5 minutos, e conseguiu 

motivar os alunos para a participação. Inicialmente, houve uma conversa sobre o suporte:  

P- Hoje tia R. trouxe um texto. O que será esse texto? Ele está aqui dentro oh! Ele é uma 

história? Ele está aqui dentro! (mostra as folhas impressas) 

As- Não 

P- É um poema? 

As- Não  

P- Ele está em quê? 
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As- Está no papel! Na folha! 

P- Ele não é uma história, Nem um conto,  esse textinho aqui foi retirado lá da internet, 

sabe de onde é esse textinho?  

A- Do computador 

P- Do computador. 

A- Como é que tirou? 

P- Imprimindo! Só que ele faz parte de uma? O que é isso aqui? (a professora mostra a 

revista impressa da Ciência Hoje da Criança) É uma revista. Então, esse texto que a 

gente vai ler, agora, estava dentro de uma revista. E dentro dessa revista tem vários textos 

que servem para várias coisas.  
 

 Nesse momento, a professora informou qual era o suporte do texto, mas não abordou 

o que se lê, geralmente, em revistas como aquela.  Nem enfocou as diferenças e semelhanças 

entre a revista on line e a revista impressa. Antes da leitura, a exploração do suporte e do 

(dos) gênero (s) textuais, pode ser uma ótima oportunidade de incentivar o desenvolvimento 

de conexões pelos alunos, considerando a ativação dos seus conhecimentos prévios. Segundo 

Girotto e Souza (2010), quando os leitores tomam consciência da natureza e características 

dos textos, vão saber o que esperar quando forem ler, por exemplo, uma reportagem sobre 

tema científico, um livro de literatura infantil, quando pegarem um jornal, seguir um manual, 

etc.  

Ao iniciar o trabalho com o texto, foi possível identificar que a professora procurou 

motivar os alunos para a realização da leitura, ativando os conhecimentos prévios e 

realizando o levantamento de hipóteses a partir do título: 

 

P- O título do texto é, “Soneca submarinha, como os animais marinhos se viram para 

dormir debaixo d’água”. Eu vou repetir como os animais marinhos se viram para dormir 

debaixo d’água?  

P- É uma pergunta, essa pergunta faz a gente pensar em quê? Como os animais marinhos 

se viram para dormir debaixo d’água?  Fala M.! 

A.M-Ele cavam uma toca!  

P- Olha o que M. está dizendo, eles cavam uma toca! E eles fazem o quê nessa toca? 

A- O

vo! 

P- Mas a pergunta é como eles fazem para dormir. E aí, como é que vocês acham? 

A.J- Eles dormem na toca.  

P- Eles dormem na toca, J. está dizendo que eles dormem na toca.A gente precisa 

dormir? Precisa ou não?  

As- Sim. 

P- Os animais que vivem na terra precisam dormir?  

As- Sim. 

P- E os animais que vivem de baixo d’água, dentro da água, no fundo do mar. Eles 

precisam dormir também? 
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A turma se dividiu. 

As- Sim!  

As- Não! 

 

Na exploração do título, a professora levanta hipóteses, valoriza e monitora as 

respostas dos alunos. Além disso, relaciona o hábito de dormir com outras situações mais 

próximas à realidade dos alunos, ativando os conhecimentos prévios em relação ao assunto 

discutido no texto. Segundo Solé (1998), incentivar que os alunos falem, é fundamental para 

que eles assumam um papel ativo na aprendizagem, nesse processo, o professor tem o 

importante papel de reconduzir as informações e associá-las ao texto.  

 A leitura durou em torno de 35 minutos. Neste período, a professora realizou algumas 

pausas e fez algumas perguntas:  

 

P- Continuando, ¹Uma das formas mais curiosas de dormir entre os animais marinhos é a de algumas 

espécies de budião (peixe da família Labridae).  Eu vou mostrar pra vocês, que peixe é esse, tá? O nome 

dele, a  espécie dele é budião (a professora dá ênfase ao dizer o nome do peixe) Quando a noite cai, eles 

fabricam uma espécie de bolha de muco, chamada de casulo. ( A professora lê de uma forma mais pausada, 

fazendo um certo suspense) Alguém sabe o que é um casulo aqui?  

A-É da borboleta! 

P- A gente vê um casulo, geralmente de uma borbo... 

A- Leta. 

P- O casulo o nome já diz, é uma Ca... 

A- Sa. 

P- é uma casa que protege a borboleta, até ela se transformar em borboleta. O casulo é como se fosse a casa, 

a proteção. 

A-É como se fosse uma casca. 

P- Uma casca, muito bem!  

 

Nesse momento, a professora procura explorar o conhecimento que os alunos 

apresentam sobre o casulo, ativando novamente os conhecimentos prévios. Sobre esse 

assunto, Girotto e Souza (2010) abordam que as conexões com as experiências pessoais 

facilitam o entendimento do texto. Para os autores “As vivências e conhecimentos prévios 

dos leitores abastecem as conexões que eles fazem.” (GIROTTO E SOUZA, 2010, p. 66). 

Perrusi (2006) também enfatiza a importância de ativar e ampliar os conhecimentos prévios, 

mas alerta que não se deve “perder de vista a reflexão sobre o que efetivamente, está expresso 

no texto, bem como sobre o que é possível ou não ser inferido a partir dele.” (PERRUSI, 

2006, p. 66). Assim, a abordagem da professora possibilita que os alunos associem os 
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conhecimentos prévios sobre o que é casulo, o que contribui para a compreensão, sobre a 

forma que o peixe faz para se proteger.   

 Além disso, chamou a atenção a forma como a professora conduz a leitura, mudando o 

tom da voz e promovendo certo suspense. Tal procedimento contribuiu para manter a atenção 

dos alunos durante a leitura. 

Outra postura importante foi a de retomar, durante a leitura, a compreensão construída 

em determinadas partes do texto. Podemos exemplificar isso no trecho a seguir, em que a 

professora conversa sobre o peixe budião: 

P- Quem se lembra do nome desse peixe que eu acabei de ler? 

                      A- Peixe coelho! 

        P- Não, peixe budião! Budião!  E eles fazem o quê para se proteger à noite? 

A- Boooolha! 

P- E essa bolha parece o quê? 

As-  casulo (alguns alunos) .  

P- Por que será que o peixe passa a noite dentro dessa bolha? Quem pode me dizer isso? 

A- Por que ele pode ser morto! 

P- Por que ele pode ser morto! E ele pode ser morto por que ele pode ficar...? 

A- Indefeso! 

 

 A recapitulação, no decorrer da leitura, é muito importante para o controle e 

monitoramento do texto que está sendo lido. Trata-se, conforme Perrusi (2006), de uma 

estratégia importante para monitorar a compreensão, possibilitando detectar lacunas ou 

ambiguidades.  

  Porém, mesmo diante de procedimentos importantes para ajudar no ensino da 

compreensão textual, foi possível identificar que, ao invés de ler o texto, a professora, em 

alguns momentos, explicava o que estava escrito. Podemos exemplificar isso expondo um 

trecho original do texto e o texto lido pela professora:  

 

Trecho original do texto: 
Esse é o caso das tartarugas marinhas, golfinhos e baleias que, assim como nós, respiram por pulmões. Por 

esse motivo, mesmo quando dormem, eles continuam nadando até a superfície, onde respiram, para depois 

voltarem ao fundo do mar. 

 

O mesmo trecho lido pela professora: 

P- Isso, vamos lá!  Assim como nós, os golfinhos, as baleias, né? As tartarugas marinhas elas precisam 

respirar pelos pulmões pra poder respirar, não é isso?E olha que coisa interessante, olha só que coisa 

interessante: Por esse motivo, por elas precisarem estar no fundo do mar e fora do mar, por esse motivo 

mesmo quando eles estão dormindo M., eles continuam nadando olha que legal! Quem já viu?  Mesmo 

dormindo eles continuam o quê? (o seguinte trecho não foi lido) até a superfície, onde respiram, para depois 

voltarem ao fundo do mar. 
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 Essa postura ocorreu em algumas partes do texto, o que comprometeu o esforço por 

parte dos alunos em compreender, por si só, o que estava escrito. Nesse sentido, o ensino de 

estratégias acabou se misturando, em alguns momentos, com a exposição da interpretação 

feita pela professora, e o conjunto de enunciados por ela verbalizado, tal como no trecho 

acima, não tendia a ser mais claro que o texto original.  

Após a conclusão da leitura, a professora procurou abordar sobre a importância do 

texto. A duração da discussão, após a leitura, durou em torno de 20 minutos: 

P- Esse texto foi importante por quê? 

A- Como eles dormem. 

P- Eles quem? 

A- Os peixes. 

P- Vocês aprenderam como os peixes dormem? 

A- Eles dormem na toca, camuflados. 

A- Fica na bolha protegido. 

B- Ficam escondidos na pedra.  

A- O peixe coelho fica protegido. 

P- Ele fica protegido como? 

A- Ele muda a cor. 

P- Isso mesmo, ele muda a sua forma, a sua cor.  

 

A professora continuou, retomando as imagens do texto, que ela havia colado no 

quadro no decorrer da leitura, fazendo perguntas do tipo: Como eles dormem? Como eles 

fazem para se protegerem? . Nesse momento, foi possível identificar que os alunos haviam 

compreendido as principais ideias presentes no texto. 

Depois, a professora fez o jogo que prometeu no início, com a finalidade de verificar 

o que os alunos haviam aprendido. O jogo foi um “passa ou repassa”. A professora explicou 

as regras: 

-Dois alunos seriam chamados. 

-A professora iria fazer uma pergunta sobre o texto. 

-O aluno que pegasse primeiro o estojo que estava em cima da mesa iria ter o direito de 

responder, se acertasse iria fazer um desenho no rosto do outro colega se errasse passaria o 

direito para o outro responder. 

 Os alunos ficaram bastante empolgados, e de forma geral, conseguiram responder as 

perguntas feitas pela professora: 

Após chamar a dupla de alunos que iria participar a professora iniciou: 

P- Mãos na cabeça, agora é o suspense, pode falar? 

As- Nãããõ! 

... 

P-Como é que dorme o peixe coelho? 

(uma das alunas pegou logo o estojo) 
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P- M, colocou a mão primeiro. M. como é que dorme o peixe coelho? 

(a aluna não conseguiu responder) 

P- Então passar a pergunta para o outro grupo. 

A- Ele fica camuflado 

 

 Observamos, então, que as principais ideias do texto foram identificadas pelos alunos. 

A concentração e a participação, no decorrer da leitura, mostraram que os alunos sentiram 

prazer e envolvimento na atividade realizada.  

 

4.2-A mediação da leitura na turma do 2º ano 

 

A roda de leitura agora analisada durou em média 20 minutos, a professora não 

apresentou o roteiro da leitura antecipadamente. Antes da leitura, que durou, em média 4 

minutos, houve algumas intervenções:  

 

P- Vamos lá, gente! Tia vai começar! Esse texto que a gente vai ler se chama Soneca 

Submarina, e foi um texto que tia S. conseguiu, tirado dessa revista aqui olha. (mostra a 

revista impressa Ciência Hoje da Criança). Essa revista traz várias reportagens sobre 

ciências, é uma revista bem interessante. E esse texto, foi da revista Ciência Hoje, mas 

que estava no computador, na internet. Ela conseguiu acessar a revista na internet e 

trouxe a reportagem para a gente ler.  

 

Observamos, nesse trecho, que a professora 02 informou sobre o suporte onde o texto 

foi retirado e sobre um tipo de gênero que pode ser nele encontrado. Assim como a 

professora 01, não houve a exploração dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o suporte 

e o gênero. 

Houve a exploração do tema do texto: 

Quem aqui gosta de animais? 

ALS: Eu! (todos responderam). 

P- E de animais marinhos? (alguns alunos responderam que sim). 

A- Cavalo marinho? 

P- Sim 

A- Que vivem... 

P- Que vivem no mar são animais marinhos. 

A- Cavalo marinho. 

P- Isso, que outros animais vocês conhecem? 

A- Tartaruga. 

P-Tartaruga mariiinha!  

A- Baleia. 

P-Baleia! E que mais?  

A- Tubarão 
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A- Peixes. 

P- Isso, e alguém faz ideia de como esses peixes e esses animais dormem? Esses animais 

dormem? Ou eles passam a vida toda, o dia todo nadando, nadando. 

A- Dormem. 

AT- Dormem não! 

P- T. tu acha que ele aguenta ficar o tempo todo sem dormir? 

A- Eu tenho um aquário cheio de peixes. 

A- Eu tenho um peixe de estimação. Quando ele dorme, ele fica com o olho aberto. 

P- Olha que interessante! Por que vocês acham que os peixes dormem assim? Eles estão 

dormindo? Ou estão meio acordados?  

A- Meio acordado 

A- Meio dormindo 

P- Mesmo quando estão dormindo, por que eles estão com os olhos meio abertos, assim? 

A- Por que pode vir alguém e comer ele, né? 

A- Por que pode vir alguém e roubar ele. 

A- Roubar não, comer. 

 (os alunos fogem do tema e a professora retoma dizendo que vai ler o texto.) 

 

 No trecho anterior é possível identificar que, assim como a professora 01, a professora 

02 procura explorar os conhecimentos prévios dos alunos, realizando antecipações a partir do 

tema. Também é possível identificar que a docente valoriza as respostas dos alunos e faz 

outras perguntas importantes a partir dessas respostas, como por exemplo: Por que vocês 

acham que os peixes dormem assim? Eles estão dormindo? Questões como esta, podem não 

estar previstas no planejamento do roteiro, mas são de extrema importância, por indicar uma 

flexibilidade da ação pedagógica.  

A duração da leitura foi em média de 10 minutos. Houve algumas pausas, geralmente 

com o objetivo de resgatar os conhecimentos prévios dos alunos sobre algumas palavras. A 

situação pode ser exemplificada a seguir.  

 

P- Porém, nem todos os animais marinhos dormem à noite. Assim como algumas corujas e morcegos, há 

peixes com hábitos noturnos.  O que são animais com hábitos noturnos? Alguém sabe dizer? 

AM- Que tem olhos grandes, que enxergam tudo! 

P- São animais que não dormem à noite, geralmente ele dorme durante o dia e sai à noite para se        

alimentar. O morcego, a coruja... Da  mesma forma existem peixes, existem plantas de hábitos noturnos.  

 

 

 Podemos notar que a professora não espera muito que os alunos respondam.  No 

trecho a seguir, depois de ler sobre os animais que dormem nadando, ela também faz 

perguntas: 

P- Essa parte, que eu acabei de ler, está falando o quê? Que os golfinhos, as baleias e as tartarugas, têm uma 

maneira diferente de dormir. Então, como que eles fazem para dormir, então como eles fazem para dormir? 

Eles precisam respirar enquanto dormem. Então eles vão à superfície para dormir, depois eles vão para o 
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fundo do mar, depois eles voltam para a superfície, respiram então eles podem dormir parados ou podem 

dormir ainda? 

AM: Nadando!  

P-Exatamente, por que uma parte do cérebro deles está ali ó, dormindo descansando e a outra parte está 

como? 

A- Nadando! 

P- Em alerta. Está ali ó! Prestando atenção! Não é? No seco ou no molhado, de dia ou à noite, parado ou 

nadando: cada um encontra seu jeito de ter seu merecido soninho. Afinal, dormir é bom até embaixo d’água! 

Olha só, a foto do golfinho! 

 

 Porém, foi comum ela própria responder às perguntas. Não era dada a oportunidade 

dos alunos refletirem mais sobre o texto e lançar as suas hipóteses. Da mesma forma, as 

hipóteses levantadas antes da leitura não foram retomadas. A participação dos alunos em 

atividade de leitura é essencial para que eles, conforme Solé (1998) assumam um papel ativo 

na leitura e na sua aprendizagem.  

 Além disso, foi possível identificar que houve problemas de compreensão pela 

professora em relação ao texto, vejamos a seguir:  

 

P-Aqui está a foto de 2 peixes: (a professora a ponta para a seguinte foto) 

 

 

 

 

 

A- Ele 

foi 

comido. 

P- Ele foi comido? 

A- Tia, ele está dizendo que o peixe foi comido, só por que o  outro peixe tem umas 

marcas aqui. (o aluno diz isso, apontando para a foto da direita).  

P- Isso é da espécie dele mesmo, ser assim.  
 

 Nesse trecho, a professora informa que tem dois peixes, quando na realidade se trata 

de um mesmo peixe.  Para Girotto e Souza (2010), a criança forma-se leitora, ao construir o 

seu saber sobre o texto e leitura e isso dependeria das propostas feitas pelo mediador, a partir 

do planejamento, organização e realização de ações. Nesse sentido, compreendemos que uma 

ação importante na elaboração do planejamento é o estudo, a apropriação, pelo professor, do 

texto a ser lido, já que, sem isso, fica difícil o direcionamento de ações pertinentes para o 

objetivo destacado pelos autores.  

Depois do ocorrido, a professora continuou a leitura do texto:  
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P- Vamos lá: Uma das formas mais curiosas de dormir entre os animais marinhos é a de algumas espécies 

de budião (peixe da família Labridae). Presta atenção, V! Quando a noite cai, eles fabricam uma espécie de 

bolha de muco, chamada de casulo. Essa bolha envolve todo o peixe, que passa a noite dentro dela. Alguns 

cientistas acreditam que ela seja uma proteção contra predadores guiados pelo olfato, como moreias, pois 
isola o peixe e dificulta que ele seja encontrado pelo cheiro. Além disso, o casulo ajuda a proteger os budiões 

de pequenos parasitas que atacam os peixes durante a noite, assim como os pernilongos fazem com os 

humanos. 

(No decorrer da leitura desse trecho, o aluno M. levanta a mão) 

A. M.-Aquele negócio que a senhora disse primeiro, como é o nome mesmo? 

P- Qual? Diga a palavra!  

A- Da bolha? 

P- Da bolha? É esse peixe aqui! (aponta a foto).  

 

 

 

  

 

 

P- É o peixe da espécie do budião, ela faz 

tipo assim, uma bolinha, uma bolhinha.  

As- Cadê tia? Cadê tia? (Eles tentam ver a imagem).  

A. M.- O nome dessa bolha não é casulo?  

P- Isso,  

A.M.- É o mesmo nome ééé... 

A- Borboleta 

P- É como se ele fizesse essa bolha com a saliva dele.  Certo? Ele faz essa bolha bem 

grande e fica dentro da bolha, aí essa bolha serve de quê? Serve de casulo! Feito uma 

borboleta que fica ali no casulo dela. 

A- Pode ser uma bolha de ar? 

P- É uma bolha de ar, e ali dentro da bolha ele se sente prote...?  

As- gido. 

P- Protegido!  

AM- Ele faz como  para soltar a bolha? 

P- Olha aqui, tem até na foto! Está bem interessante com a boquinha aberta. 

A- Cadê tia?  

Eu quero ver, tia!  
 

 

 No trecho acima, é possível identificar que um aluno interrompe a leitura para 

questionar sobre a bolha do peixe budião. Além disso, ele próprio, tenta fazer relação entre os 

conhecimentos prévios e as informações apresentadas no texto. Sabemos que esse é um 

esforço muito importante para a construção da compreensão do texto, como abordam 

Brandão (2006) e Girotto e Souza (2010). Identificamos que conexões, como essa, poderiam 

ter sido mais exploradas pela professora. 

 Após a leitura, a professora preocupou-se em perguntar para os alunos sobre o que 

eles haviam entendido do texto e abaixo podemos observar a reação deles: 
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P- Então fala pra mim o que foi que vocês aprenderam?  

A- Nós aprendemos sobre os peixes. 

A- Como eles dormem!  

(alguns falam ao mesmo tempo) 

P- Ó, qual é o título da reportagem que tia acabou de ler?  

A- Soneca 

P- Soneca submarina! Essa reportagem falou sobre o quê? Ehh V.  

AV- Sobre os peixes. 

P- Deixa Vinícius falar! 

AV- Sobre peixes! 

P- Peixes? Mas sobre o quê? Tem tanta coisa para se falar de peixes! 

AV- Sei não! 

AM- Deixa eu dizer agora!  

PR- Essa reportagem, soneca submarina, falou sobre o quê? 

AR- Sobre as diferenças entre os peixes, as baleias, as tartarugas... Como eles dormem. 

P- Muito bem R. Está falando sobre a diversidade, sobre como os animais marinhos 

dormem! Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Do que gostou mais da 

reportagem? 

A- Eu, eu gostei mais deles dormirem! 

A- Eu gostei mais de dois, eu gostei do golfinho!  

A- Eu também, eu gostei mais do golfinho!  

P- Tem alguma coisa nessa reportagem, que tia leu que vocês não sabiam? Que você 

agora ficou sabendo? 

AM- Não, eu não fiquei sabendo de nada!  

P- Vocês sabiam de tudo?  

AM- Quase tudo!  
 

 O trecho acima indica que, diferentemente da turma do 1º ano, os alunos não 

demonstraram ter compreendido as principais ideias do texto e interpretamos que tal 

resultado pode ter relação com a condução da roda da leitura, considerando, de um lado, a 

pouca oportunidade dos alunos para responderem as perguntas feitas e, por outro, a presença 

de poucas perguntas que retomassem a compreensão da parte de textos. 

 

5- Considerações finais  

 

Iniciamos a discussão nesse artigo, com o objetivo de analisar os procedimentos 

presentes em rodas de leitura, que contribuem para ajudar no ensino da compreensão textual, 

assim como, identificar quais são os desafios para tornar tal ensino mais efetivo, 

considerando que o mesmo texto foi aplicado em diferentes anos (1º, 2º do ensino 

fundamental). 
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Desta forma, consideramos, inicialmente, que as características do texto não foram 

decisivas para dificultar ou facilitar a compreensão dos alunos, nem a faixa etária das 

crianças. A condução da leitura em cada turma parece ter apresentado importante impacto 

para a compreensão e reflexão sobre o texto lido pelas professoras. 

Antes da leitura, a condução nas duas turmas apresentou algumas características 

comuns. Nesse momento, foi possível identificar o interesse pelo tema e pela leitura do texto. 

A tentativa de monitorar o que os alunos estavam entendendo, no decorrer do texto, 

que ocorreu especialmente na turma do 1º ano, parece ter apresentado um papel importante na 

identificação das ideias principais do texto. Já a professora do 2º ano, apesar de ter parado em 

alguns momentos para esclarecer o significado de algumas palavras, conversou pouco com as 

crianças sobre as ideias em si.  

Além disso, a oportunidade para que os alunos respondessem, no 1º ano, parece ter 

contribuído para que eles fizessem mais conexões entre o que eles sabiam e o conteúdo 

apresentado no texto. Apesar de apresentar uma condução, bastante favorável ao 

monitoramento da compreensão, essa docente esteve, em alguns momentos, explicando o 

conteúdo do texto, ao invés de ler, o que também reduziu, naquelas ocasiões, a oportunidade 

de reflexão pelos alunos do conteúdo abordado.   

Assim, concordamos com Girotto e Souza que: “trabalhar com as estratégias de leitura 

permite ao leitor ampliar e modificar os processos mentais de conhecimento, bem como 

compreender um texto.” (GIROTTO; SOUZA, 2010, p. 108) Além disso, concordamos com 

as autoras, quando defendem que a compreensão é a base para que todas as crianças se 

engajem completamente na leitura e se tornem leitoras autônomas.  

Por fim, a atividade de conduzir uma roda de leitura, aparece como uma tarefa 

complexa, mostrando como é difícil planejar e conduzir uma atividade como a proposta, 

ofertando os desafios de que de fato os alunos precisam. Porém, o presente estudo indica a 

roda de leitura como fundamental para oportunizar, especialmente para as crianças que ainda 

não leem com autonomia, a aprendizagem de diferentes habilidades de compreensão leitora.  

Concordamos com Solé (1998,) em suas considerações sobre o ensino a partir de um 

Projeto Curricular Institucional, que o ensino é uma tarefa de equipe e que é necessária 

adaptação e a contextualização exigidas considerando as particularidades de cada realidade 

de cada grupo-classe. 
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Com isso, percebemos que precisamos tratar o professor como um profissional que 

apresenta saberes importantes sobre o seu fazer profissional, agentes que precisam ser 

valorizados naquilo que conseguem fazer e serem levados a refletir sobre o que é possível 

aprimorar, e entendemos que esse é um movimento que precisa ser constante. Precisam 

especificamente, da oportunidade de investir em suas formações, com o objetivo de 

aprofundar a apropriação dos conteúdos referentes ao processo de ensino da compreensão 

leitora, assim, como a viverem a oportunidade de tomar a sua prática e de outros colegas 

como objeto de análise e reflexão.  

Entendemos, também, que se em outros tempos, formações como a do Pacto pela 

Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012), apresentou-se como espaço para discutir 

conteúdos fundamentais como os citados até aqui, atualmente, nos preocupa a ausência de 

direcionamento dos atuais documentos oficiais, como a BNCC (BRASIL, 2017) e da nova 

política de alfabetização do MEC, que vem priorizando a defesa de métodos como o fônico 

para o ensino da alfabetização, em detrimento ao letramento. 

Com isso, entendemos que a implantação e consolidação de políticas públicas que 

tratem com respeito a escola, os profissionais e os alunos são urgentes para contribuir com a 

prática de ensino das/os professoras/es e, consequentemente com a aprendizagem das 

crianças. 
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Discursos infantis: o que as crianças sabem e o que dizem sobre a escrita na 

escola? 

Discursos Infantis 

Renata Rezende Gondim 

Colégio Pedro II 

 

Resumo: Este artigo1 tem como objetivo identificar os conhecimentos e sentidos que as crianças têm 

sobre a escrita a partir de seus discursos orais e escritos em uma turma do 2º ano de uma escola 

pública da rede federal situada no Rio de Janeiro. A escolha por analisar os discursos infantis em 

situações de ensino e aprendizagem da língua escrita teve como pressuposto relacionar os processos 

de ensino com os diferentes processos de aprendizagem da escrita. Baseado na perspectiva dialógica 

de Bakhtin (2011, 2013, 2014) e dialogando com Volochínov (2013), após o período de seis meses 

 
1 Recorte da dissertação de mestrado intitulada “Escrita infantil: entre palavras, gestos e respostas”, defendida 

em 2016 na Universidade Federal do Rio de Janeiro e orientada pela Profª Drª Ludmila Thomé de Andrade. 
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dedicado à pesquisa em campo, foram realizadas descrições e análises das unidades da comunicação 

discursiva (BAKHTIN, 2011), compreendidas como os enunciados entre os sujeitos no espaço da sala 

de aula. 

Palavras-chave: Linguagem. Ensino. Aprendizagem.  

 

 

Nas interações entre professoras e crianças, é comum a menção a determinados 

conceitos que materializam a língua e são nomeados e constituídos por um conjunto de sinais 

e regras. Na escola, esses conteúdos linguísticos, que chegam até as crianças através das 

palavras docentes nos encontros destinados ao estudo da língua, devem ser apreendidos pelas 

crianças para que suas produções escritas sejam organizadas e estruturadas a partir desses 

elementos. Essas palavras ditas e as regras compartilhadas que passam a constituir de modos 

diversos os enunciados orais e escritos das crianças, sendo apropriadas e materializadas de 

modos distintos por elas, podem indicar caminhos de elaboração infantil em relação a 

conhecimentos sobre a escrita. 

Na ação infantil sobre a linguagem, a escrita se expressa como uma experiência 

cultural, carregada de sentidos e significados construídos na relação com o mundo social. 

Nesse sentido, falar em linguagem da criança, dos processos de apropriação da escrita e dos 

conhecimentos formados em outros contextos na interação, significa falar da forma como 

cada um destes sujeitos singulares vai se relacionar com a linguagem neste momento da vida.  

A discussão proposta neste trabalho situa-se no interior de uma concepção de 

linguagem (BAKHTIN, 2011) que considera a importância central da interação entre 

professores e alunos. A perspectiva filosófica de Bakhtin (2011; 2013; 2014) permite-nos 

assumir um ponto de vista sobre a linguagem que se configura nas relações sociais e que 

confere uma dimensão sócio-histórica aos sujeitos, oferecendo suporte para explicação da 

diversidade de fenômenos do campo educacional e, em especial, para a prática educativa de 

ensino da leitura e escrita. 

Nesse sentido, a linguagem não é considerada apenas de um ponto de vista, seja de 

um falante ou de um ouvinte, ou seja, de sujeitos que se expressam individualmente ou que 

respondem passivamente à recepção e compreensão do discurso, mas apresenta-se como um 

processo complexo e ativo da comunicação. A dinamicidade dessa noção de língua, dos 

modos de ação e participação dos sujeitos na linguagem correlaciona-se com a interação entre 

os participantes, no caso, das crianças, com seus interlocutores. 
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Cada criança não se apropria da língua materna, assim como não reconhece sua 

composição vocabular e estrutura através do estudo sistematizado orientado para estes fins, 

mas acessa-a através de sua participação nas enunciações concretas.  

Nós assimilamos as formas da língua somente nas formas das enunciações e 

justamente com essas formas. As formas da língua e as formas típicas dos 

enunciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à nossa experiência e à nossa 

consciência em conjunto e estreitamente vinculadas. Aprender a falar significa 

aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações 

isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas) (BAKHTIN, 2011, p. 283). 

 

Os enunciados emergem de um contexto social repleto de significados e valores e são 

considerados atos responsivos, como tomadas de posição, respostas àqueles que os 

antecederam e a todos os que os sucederão. Diante disso, consideramos que, para entender o 

processo de apropriação da escrita pela criança, assim como a sua participação nas interações 

de sala de aula, se faz necessário a análise das condições de produção dos enunciados. Nesse 

sentido,  

Não se pode dizer que a criança faça uso da língua, mas, antes, que ela é 

confrontada com variados usos, dependendo do interlocutor, e é esse confronto que 

lhe permitirá retomar integral ou parcialmente o que ela ouve, modificando 

totalmente ou em parte (DEL RÉ, DE PAULA e MENDONÇA, 2014, p.27, grifo 

do autor).  

 

Lemos (1999) investiga o trabalho realizado com a língua e a ação da criança na 

interação e se propõe a compreender a conversão do discurso do outro em discurso próprio. 

Nesse processo, a produção linguística infantil permanece determinada pelo discurso do outro 

por um tempo significativo e instaura uma nova relação da criança com o outro e com a 

linguagem. De acordo com a autora, os enunciados iniciais de muitas crianças resultam da 

extração de fragmentos de discursos de interlocutores mais experientes. Através da retomada 

a palavra do outro, a criança faz a seleção e escolha de determinados discursos no lugar de 

outros, se posiciona no discurso de um modo diferente.  

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin/Volochínov (2014) propõe uma 

análise da citação da palavra de outrem e de suas variantes no discurso literário. De acordo 

com o autor, é possível distinguir modos distintos de citação, ou seja, esquemas padronizados 

para citar o discurso que estabelecem uma relação entre a palavra alheia e a própria: discurso 

direto, discurso indireto e discurso indireto livre (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.149). 

Os esquemas apresentados são considerados como padronizações de citação do discurso 
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influenciadas por tendências literárias dominantes, elaboradas conforme a língua, a época, ou 

grupos sociais e contextos. 

Essa estratégia, nomeada como discurso citado, para o autor, não é apenas “o discurso 

no discurso”, a “enunciação na enunciação”, mas é, ao mesmo tempo, um “discurso sobre o 

discurso”, uma “enunciação sobre a enunciação” (p.150). Nesse sentido, o discurso é citado 

por um falante numa outra situação e contexto como uma enunciação de outrem, dotado de 

autonomia, mantendo seu conteúdo e, conforme o autor, apresenta rudimentos da sua 

integridade linguística e estrutura (p.151). Ao transpor a enunciação outra para um dado 

contexto, o discurso reproduzido integra outros elementos e outros matizes, concretizando a 

sua transmissão a partir de determinada construção verbal, que segue distintas direções e 

diferencia-se pela forma como é retomada pelo falante e destinada a terceiros. O discurso 

citado, na condição de situado fora do contexto narrativo, passa a pertencer ao contexto 

narrativo. 

Esse fenômeno da reação da palavra à palavra, para o autor, é considerado 

radicalmente diferente do que acontece no diálogo por não existirem formas sintáticas que 

construam a unidade e as réplicas não se integrarem num contexto único. Numa situação real 

de diálogo, por exemplo, apenas em casos excepcionais nas respostas dadas a um 

interlocutor, “retomamos no nosso discurso as próprias palavras que ele pronunciou” (p.152).  

A partir deste referencial teórico, as produções infantis podem ser entendidas como 

enunciados concretos e como resultado de um trabalho das crianças movido pela alteridade, 

constituído pelas relações com seu outro-intelocutor (professora/professora, amigos e amigas 

etc.) e com sua história e experiência com a língua oral e escrita.  

Considerando essas reflexões iniciais, tenho como objetivo nesse estudo Identificar os 

conhecimentos e sentidos que as crianças têm sobre a escrita a partir de seus discursos orais e 

escritos. Para tanto, mantive o foco no trabalho que a criança realiza com a linguagem, 

considerando que a atividade dos sujeitos é composta por atos singulares (BAKHTIN) e por 

posicionamentos valorativos que recuperam e trazem as marcas de suas histórias. 

 

Escolhas e caminhos 

Neste estudo, foram observadas num período de seis meses, atividades realizadas de 

ensino e aprendizagem de leitura e escrita numa turma do segundo ano do Ensino 
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Fundamental do Colégio Pedro II2 e se constituiu a partir de procedimentos como a 

observação, interpretação de eventos registrados em caderno de campo e de gravações em 

áudio.  

Escolhi realizar a pesquisa com crianças de uma turma de segundo ano, por considerar 

que as experiências anteriores de leitura e escrita possibilitariam um trabalho com a língua 

ainda mais autônomo neste momento, a partir de conhecimentos formados sobre a língua 

escrita.  

Durante este período, as interações, os enunciados orais entre professora-crianças e 

entre crianças e seus pares foram registrados num caderno de campo e gravados com o 

consentimento da professora e dos responsáveis das crianças. A transcrição dos áudios3 foi 

realizada após o período em campo. Deste material, optei pela transcrição dos 

encaminhamentos docentes dos quais selecionei: a apresentação, a leitura de atividades e 

discussões realizadas com a turma, assim como o registro de outros momentos de interação 

entre a professora com pequenos grupos de crianças. Essa escolha tem como justificativa a 

descrição da rotina de trabalho estabelecida na turma em situações de ensino e aprendizagem 

da escrita. 

Na turma observada, os momentos de sala de aula alternavam-se entre situações de 

trabalho com a língua oral e escrita coletivas e individuais. Na interação com seus pares e 

com o professor, as experiências individuais infantis integravam-se às experiências escolares. 

E nesse movimento, quando as crianças falavam, perguntavam ou escreviam, apontavam 

“para a professora o seu modo de perceber e relacionar com o mundo” (SMOLKA, 2008, 

p.43) e nessa relação, o conhecimento se construía. 

Alguns dos textos produzidos, selecionados pela professora, tornavam-se visíveis em 

situações de exploração coletiva em que a turma analisava textos de escritores do grupo.  

P: - Olha.. o que eu trouxe de uma dupla!  

 
2 Tendo em vista o que determina a legislação em vigor, este estudo foi realizado após aprovação de um Comitê 

de Ética e de um parecer expedido Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em que foi aprovada a realização 

da investigação na referida instituição. A investigaç 

3 As falas dos interlocutores foram transcritas com a ortografia convencional do português. Registrei apenas 

algumas variações fonológicas marcantes, por apresentarem uma relação entre o oral e escrito que se revelaram 

significativas para minha análise. As convenções utilizadas nas transcrições foram: P- Professora; Ps- 

Pesquisadora; Cr- Criança; Crs – Crianças; Cr (x)- Crianças diferentes identificadas nos turnos por um número 

sequencial; .. -Alongamento da palavra ou pausas; [ ] - Comentários do transcritora/pesquisadora; (...) -Corte na 

sequência discursiva feita pelo pesquisador; palavra-Ênfase dada a uma palavra pela pesquisadora; “” – 

Citações feitas; palavra -  Ênfase dada a uma palavra pela professora ou pelas crianças.   
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Cr1: - Está clarinho! [Comenta uma criança sobre o texto projetado no 

quadro]. 

P: - Quando faz a cópia e coloca no scanner para copiar o que está escrito 

fica clarinho! Vamos ter que ter boa vontade para ler o que está escrito!  

Cr2: - Esqueci o “s”! [Diz uma criança reconhecendo como seu o texto que 

foi escolhido pela professora] (CADERNO DE CAMPO, 03/06/2015). 

 

A linguagem tornava-se objeto de reflexão, analisavam-se os recursos que levavam a 

construções de noções, e as crianças falavam sobre a língua escrita, sobre o seu 

funcionamento, sobre a sua estrutura, o que possibilitava que o grupo se deparasse com outras 

possibilidades e, desta forma, “construísse uma concepção de língua como matéria maleável” 

(ANDRADE, 2011, p.03).  

 Nesses momentos, as aprendizagens sobre a escrita se davam por via da oralidade, em 

que a voz da criança, além de inaugurar um espaço de dizer de experiências individuais 

(ANDRADE, 2011), engendrava movimentos epilinguísticos, ou seja, de reflexão sobre a 

língua. Nas atividades de revisão de textos escritos, as crianças comentavam sobre o que elas 

sabiam sobre a língua escrita, sobre as escolhas linguísticas feitas, e comparavam, analisavam 

e reescreviam os textos.  

Além de espaços em que a escrita assumia funções estritamente escolares, eram 

planejadas outras atividades em que o grupo refletia sobre características e estrutura de 

gêneros discursivos escritos, produzindo textos que por vezes eram publicados atendendo a 

práticas culturais significantes no espaço escolar, como livros de histórias, legendas de fotos 

expostas no mural da sala, bilhetes e convites. 

As análises revelam que o ambiente dessa sala de aula era permeado por concepções 

de aprendizagem e linguagem que levam em conta a interação das crianças com seus pares, a 

partir de atividades que envolviam diferentes ações infantis com e sobre a língua escrita. 

Neste espaço, crianças e professoras analisavam, propunham alterações, apontavam 

diferenças e, por meio dessas diferentes atividades e de trabalhos linguísticos, significavam 

os elementos que organizam a língua escrita. Mas, afinal: O que as crianças do 2º ano do 

Ensino Fundamental, em seus discursos orais e escritos, revelaram saber da linguagem 

escrita? Que conhecimentos da língua escrita eram elaborados e reelaborados no espaço da 

sala de aula? Como as crianças identificavam e/ou utilizavam os diferentes modos de dizer 

em seus textos escritos em função de contextos?  

O que as crianças sabem e dizem sobre a leitura e escrita? 
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Ao serem mencionadas pela professora diante de um grupo de crianças, palavras 

como parágrafo, letra maiúscula, dois pontos, pontuação e travessão adquirem destaque na 

enunciação. A presença constante desses termos e a ênfase dada a eles expressa um ponto de 

vista que se traduz num posicionamento, demonstrando a importância aos textos estruturados 

e organizados a partir desses cuidados. Ao questionar o grupo sobre como deveriam registrar 

seus textos, ao nomear esse conjunto de conhecimentos sobre a língua escrita e ao dizer 

quando seriam usados, a professora direciona um modo de organização dos discursos escritos 

das crianças nesse espaço.  

P: - Começando um texto eu vou fazer?  

Cr: - Letra maiúscula! 

P: - Antes da letra maiúscula eu vou fazer? [Pergunta para a turma mais uma vez.] 

Crs: - Parágrafo!  

P: - Eu vou fazer o parágrafo! Parágrafo.. é o espaço que eu vou dar para começar o 

meu texto! Sempre que eu for começar a contar sobre uma cena eu faço o parágrafo! 

Eu então vou escrever tudo sobre essa cena! Depois eu vou passar para a segunda 

cena e vou ter que dar outro?   

Cr1: - Parágrafo! 

P: - Vou para a linha debaixo, não é isso? Faço de novo o espaço dos dois dedinhos 

e .. [Interrompe a fala para chamar a atenção de uma criança] - Conto tudo que está 

acontecendo aqui no segundo quadrinho! Terminei de contar tudo.. vou para a 

minha terceira cena! Vou fazer o que?  

Cr2: - Parágrafo! 

P: - Para eu fazer o parágrafo eu vou ter que fazer na mesma linha?  

Cr1: -Não! Embaixo! 

P: -Vou para linha de baixo! Outro cuidado que eu tenho que ter.. o que foi que ele 

falou? [A professora se refere a uma criança que se lembrou de um cuidado.] 

Cr3: -Usar a letra maiúscula! [Responde outra criança] (TRANSCRIÇÃO AUDIO 

53) 

 

Enquanto o grupo, professora e crianças, falavam sobre a língua, realizavam, em 

conjunto, uma metalinguagem, construindo conceitos e classificações que definiam 

parâmetros mais ou menos estáveis para decidir sobre a organização dos textos produzidos. 

E, nesse movimento de reflexão e análise linguística, as ideias e noções a respeito de 

parágrafo, e uso da letra maiúscula eram elaborados e reelaborados pelas crianças.  

 

O parágrafo 

O parágrafo era reconhecido com um “espaço maior”, ou seja, um recuo utilizado no 

começo de histórias e de outros gêneros discursivos, e também antecedia o travessão nas falas 

dos personagens em narrativas, indicando a mudança de interlocutor em discursos diretos 

sendo considerado como um recurso que separava as partes de um texto por ideias.  
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P: - O que estou perguntando é o que fala aqui no início. [Pergunta a 

professora para a turma durante a análise de um texto escrito por uma das 

crianças.] 

Cr1: - Dois dedos!  

P: - Como se chama esse espaço?  

[Todas as crianças silenciam. A professora escreve a letra “p” no quadro. 

Algumas crianças respondem:] 

Cr2: -P de pato! [Diz uma criança rindo.] 

Cr3: - Personagem!  

Cr4: - Parágrafo! 

P: - Parágrafo! É o espaço que a gente faz quando começa a escrever um 

texto! No caderno e na nossa folha usamos dois dedos! Aqui no quadro vou 

usar um espaço maior. (CADERNO DE CAMPO, 03/06/2015). 

 

A professora pergunta e o silêncio infantil é entendido nessas análises como ausência 

de palavra e como uma ativa posição responsiva silenciosa (BAKHTIN, 2011). Algumas 

crianças desconhecem, outras retardam a resposta à pergunta feita, pois ainda não nomeiam o 

espaço que deve ser dado no início de alguns textos. Outras partilham um gesto presente no 

ato da escrita (o uso de dois dedos para marcação), que neste momento significa o que essas 

crianças elaboraram sobre o parágrafo. E para outras, esse recurso que dá forma aos textos já 

é reconhecido nominalmente e é confirmado no último enunciado da professora, que retoma a 

palavra dita por uma das crianças (parágrafo) e não deixa de considerar também as diferentes 

aprendizagens, pois não abandona o gesto usado que expressa seus sentidos construídos até o 

momento, fazendo uso dele, ou seja, adaptando a marcação feita com os dedos para o seu 

registro no quadro. No discurso docente encontro um sujeito que comparticipa com as 

crianças de gestos de escrita ao utilizar em seus enunciados expressões que a inserem ao 

grupo (a gente, verbos na primeira pessoa do plural). As crianças participam de um diálogo 

com a professora que neste momento não se coloca numa posição de aferição apenas, mas de 

interlocução também.  

O cuidado com a organização dos textos a partir do uso do parágrafo revela escritas 

que eram estruturadas de modos diferenciados por outros sujeitos. Compartilhando um 

mesmo espaço de ensino e aprendizagem, as crianças, ao escreverem, apresentavam 

compreensões sobre os sentidos e marcação do parágrafo que não eram as mesmas. Esta 

questão pode ser observada na seguinte situação registrada no caderno de campo: 

Sentada ao meu lado, uma criança escreve as informações sobre o Material 

Dourado centralizadas na folha, ou seja, o texto está escrito em pequenos 

blocos de frases separados por uma linha, delimitados por espaços iguais. A 

professora passa pela mesa e lê o que ele escreveu e não faz nenhum 
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questionamento. Ele diz para ela que já está no segundo parágrafo, 

apontando para o segundo bloco do texto. A professora lê mais uma vez e 

sugere algumas mudanças, pois faltam algumas informações. Em seguida, a 

criança retoma a escrita, apaga e substitui algumas palavras por outras. Ao 

iniciar a escrita da terceira parte do texto, ele pula uma linha, posiciona dois 

dedos verticalmente no canto esquerdo da folha e inicia o terceiro bloco de 

texto (CADERNO DE CAMPO, 29/06/2015). 

 

Embora esta criança ainda não estabelecesse um mesmo padrão de espaçamento para 

o início de cada parágrafo, demonstrava entender que textos poderiam ser organizados partir 

de blocos de ideias. A observação anotada numa nota do caderno de campo a respeito do 

diálogo entre professora e a criança colabora com a análise do evento acima, ao revelar 

algumas informações contidas no primeiro e do segundo parágrafos do texto escrito pela 

criança. A primeira parte do texto, por exemplo, traz informações sobre quem criou o 

Material Dourado, o nome da pessoa e profissão e por que ele foi criado. A segunda parte 

apresenta detalhes sobre o nome das peças de madeira que compõem o material. Quando a 

criança realiza a leitura do texto, aponta para o que escreveu em cada bloco, revelando o 

conteúdo de cada um deles. Essa produção escrita configura-se como um texto descritivo que 

apresenta parágrafos delimitados em blocos definidos expondo detalhes acerca do objeto 

descrito.  

As sequências de imagens de histórias em quadrinhos apresentaram-se como uma 

estratégia pedagógica cujo objetivo se circunscrevia ao “como dizer”, isto é, ao como 

estruturar textos narrativos compostos por discursos diretos e como utilizar um recurso para o 

ensino e aprendizagem de sinais de pontuação, do uso do travessão, e neste caso, da marcação 

do parágrafo. 

[Depois de conversar com a turma sobre o texto escrito por uma das 

crianças, sobre o objetivo da atividade e de que forma ela seria realizada, a 

professora compartilha um lembrete feito por uma das crianças:] 

P: - Ah!!! Olha aqui! 203! Um minutinho aqui! Nosso amigo lembrou de 

uma coisa importante! Ele lembrou que nós havíamos conversado que em 

cada quadrinho desse a gente escreveria um parágrafo! Vocês estão 

lembrados disso? Boa lembrança! (TRANSCRIÇÃO DO AÚDIO 53). 

 

Considero que o fato de a organização do ensino partir deste gênero discursivo 

possibilitava ao grupo escrever a partir de uma sequência de eventos lineares e sucessivos, 

fazendo uso de estratégias tanto estruturais quanto discursivas. As instruções e orientações 

docentes provocavam uma preocupação infantil com a organização da escrita, tendo como 
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objetivo o registro de discursos narrativos a partir de um modelo (QUINTILIANO, 1995). 

Nesse sentido, o destaque dado aos cuidados com a escrita revelavam a intenção docente da 

apropriação, pelas crianças, de um modelo esquemático (estrutura global) típico de narrativas 

compostas por discursos diretos. Contudo, os espaços coletivos de análises linguísticas 

proporcionavam que as crianças leitoras e, na maioria das vezes, autoras dos textos 

analisados em momentos posteriores, se colocassem na posição de avaliadoras, editoras, 

agindo como interlocutoras das produções escritas. 

Na imagem abaixo, em destaque na caixa de texto no alto da folha, está a produção de 

uma criança que foi digitalizada pela professora para compor a ficha de atividade e abaixo o 

texto reescrito por uma dupla. 

 
Texto A: Reescrita em dupla. Fotografado por um dos integrantes da dupla. 

 

Magali e as maçãs 

A Magali estava no campinho indo 

pra casa de olhos fechados com uma cesta 

de maças. 

E ela tropeçou em uma pedra. 

E caiu e o Cebolinha paçou purali 

e as maçãs cairão no cabelo do Cebolinha 

e a Magali agradeceu. 

:- Obrigada Cebolinha por pegar 

minhas maçãs. Fim 

 



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

 

111 

 

Na atividade de reescrita, as crianças organizaram o texto a partir de uma exigência 

escolar, fazendo uso dos parágrafos, travessões, letras maiúsculas e de sinais de pontuação. 

Destaco que o uso destes cuidados com a escrita representam indícios de que estilisticamente 

as crianças dialogam com o discurso escolar, devolvendo-lhe um discurso em comunhão com 

ele (MENDONÇA e GRECCO, 2014).  

A observação da realização da atividade de revisão em dupla mostrou que durante 

toda a tarefa esteve presente um cuidado permanente de um dos integrantes da dupla com o 

desenho da letra cursiva e com a marcação dos parágrafos. Esse membro do grupo foi quem 

se lembrou do combinado compartilhado pela professora. Desde o início da tarefa, ele 

posicionava dois dedos verticalmente no canto esquerdo da folha no momento de escrita, 

orientava a sua parceira e observava se o espaço que delimitava o parágrafo estava sendo 

dado, apagando por vezes e refazendo o registro de uma letra cursiva. Nas duas vezes em que 

a professora se dirigiu até a mesa da dupla, fez questão de mostrar e dizer sobre a marcação 

que tinha feito com os parágrafos no texto.   

As crianças, em seus discursos orais e escritos, dizem como e quais conhecimentos 

sobre a língua escrita têm elaborado e compartilhado neste espaço. O conceito de parágrafo 

está representado tanto no gesto de quem estabelece a marcação para esse componente no 

início de seus textos, como nos outros que não seguem essa delimitação, mas que estruturam 

a escrita a partir de blocos de ideias. Ao falar sobre esse e outros conteúdos linguísticos, cada 

criança revela indícios de seu processo de aprendizagem para os sujeitos responsáveis pelo 

ensino, e também orienta o trabalho de seus pares com a língua escrita. Nas particularidades 

dessas interações, conceitos, formas de compreender o mundo, as significações negociadas, 

tudo vai construindo um interdiscurso do qual cada discurso é parte (GERALDI, 2010). 

 

A letra maiúscula 

Num outro momento, durante a escrita coletiva de uma história em que a professora 

usou como recurso a projeção do texto no quadro, ao perceberem o tamanho da história que 

estava sendo escrita coletivamente, as crianças se surpreenderam: 

Cr1: - Escrevemos muito! 

Crs: - Nossa! 

[Enquanto a professora digita as sugestões dadas pelas crianças, uma delas 

faz uma pergunta:] 

Cr3: - Professora, está com letra maiúscula? 
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P: - E não é com letra maiúscula? [A professora devolve o questionamento, 

explicando em seguida]. - No início da frase e de um texto a gente escreve 

com letra maiúscula! É um combinado, uma convenção em que se 

estipularam uma regra. 

[A criança não faz mais nenhuma pergunta e continua observando a escrita 

da história.] (CADERNO DE CAMPO, 14/04/2015). 

 

Desta vez, uma criança interroga a professora sobre o uso da letra maiúscula, 

considerado como um cuidado com a escrita, numa palavra que iniciava a história. Ela 

explica sobre um dos usos (“No início da frase e de um texto a gente escreve com letra 

maiúscula! É um combinado, uma convenção, em que se estipularam uma regra.”) e logo em 

seguida, as crianças identificam no texto digitalizado pela professora o emprego da letra 

maiúscula que se diferenciava da primeira explicação dada por ela.  

(...) 

[Em seguida, outra criança diz:] 

Cr4: - Tia, o “L” e o “B” estão com letra maiúscula! 

[Uma criança esclarece:] 

Cr5: - É porque é uma frase! 

P: - Uma frase? [Questiona a professora que em seguida explica.] - Não, é 

um nome! Esse não é um lobo qualquer. Esse é o Lobo da história. 

Podíamos dar um nome para ele, mas vocês não acham que se déssemos um 

nome sairíamos da história? Não combinamos que manteríamos algumas 

coisas da história original? (CADERNO DE CAMPO, 14/04/2015). 

 

Nesta sequência de enunciados, no segundo turno de fala (“É porque é uma frase!”), 

uma criança esclarece a outra sobre o uso da letra maiúscula no texto, apropriando-se das 

palavras ditas pela professora na enunciação descrita anteriormente, em que esta deixa claro 

que o uso da letra maiúscula no início de frase e de um texto é uma regra. Parte do enunciado 

da professora quando afirma que a letra maiúscula deve ser usada no início das frases é 

incorporada ao discurso infantil, com a intenção de dar à outra criança uma explicação sobre 

a ocorrência linguística. Nessa experiência discursiva, a criança assume o lugar de quem 

responde e se coloca no lugar do discurso de um modo diferente. A palavra da professora 

entendida como palavra alheia (BAKHTIN, 2011) é citada pela criança e integrada a outras 

palavras e maneiras de dizer. Neste caso, o discurso citado ganha realce e se adapta quanto a 

entonação dada pelo autor que deseja afirmar o que “sabe” para dar uma resposta ao outro.  

Entretanto, no momento seguinte, no fluxo da interação verbal, as palavras destacadas 

no enunciado infantil (uma frase) são retomadas pela professora e inseridas dentro de uma 

interrogativa (“Uma frase?”) com um elemento expressivo, que expressa um juízo de valor e 
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tem um papel essencial no significado geral da enunciação, apresentando um estranhamento, 

um desacordo sobre o que foi dito. A professora modula sua fala e altera seu modo de dizer 

para o interlocutor a quem se dirige, indicando que houve uma incoerência na afirmação feita 

por ele. Desse modo, a entonação expressiva pertence aqui ao enunciado e não à expressão 

dita (uma frase).  

A concepção dialógica de linguagem elaborada por Bakhtin e seu Círculo propicia um 

novo olhar e uma outra compreensão sobre o papel das interações e trocas verbais entre os 

sujeitos, assim como sobre a presença da tensão permanente nos atos humanos com outros 

atos.  

Um enunciado (“É porque é uma frase!”) formado a partir do conteúdo de outras 

enunciações, retoma, reproduz, imita, valida ou critica, respondendo ao já dito e, orientado 

para outro dentro de uma mesma situação, tem como auditório social (BAKHTIN, 2011) 

outros interlocutores com diferentes tipos e diversos graus de proximidade. Este é 

compreendido e respondido de maneiras ilimitadas. O silêncio das outras crianças é quebrado 

pelo enunciado docente (“Uma frase?”) que expressa uma dentre muitas possibilidades de 

resposta para o que foi dito. 

Considero que nesse espaço, a experiência com a linguagem verbal e papel social 

ocupado pela professora dão a ela a condição de ser um interlocutor mais experiente e uma 

referência em relação à língua escrita. Embora haja o investimento e planejamento de 

situações em que a criança é colocada no lugar de um sujeito que escreve, analisa e revisa 

outros textos, de certo modo segue as orientações e encaminhamentos docentes e espera 

destas uma resposta para suas produções orais e escritas. Isso implica no reconhecimento e 

consideração do que é dito nas interlocuções entre esses sujeitos. Em relação a essa questão, 

Smolka aponta que: 

Uma certa concepção dessas tarefas está implícita no jogo das relações 

acadêmicas, ou seja, espera-se (e isto faz parte do senso comum) que a 

professora e os alunos assumam suas condições e executem suas tarefas de 

acordo com as representações sociais. Isto parece claro e transparente, ou 

seja, não se questiona, porque faz parte das “formações imaginárias” (2008, 

p.35). 

 

Nos diálogos instaurados entre eles, entre o que é dito e o não dito, há subentendidos 

como nos apresenta Volochínov (2013). O contexto extraverbal percebido conjuntamente 

pelos ouvintes e falantes estabelece uma ligação entre os interlocutores com uma mesma 
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situação, realizando um balanço, uma avaliação conjunta explícita ou implícita da 

enunciação.  As palavras ditas pela professora e a parte do discurso que não é verbalizada, 

mas compreendida através da entonação, conferem um valor específico a determinados 

conhecimentos sobre a língua escrita, estabelecem e validam regras. Através das respostas 

infantis encontro um sujeito que participa ativamente e responde aos questionamentos feitos 

pelos seus interlocutores. Um sujeito que presume, a partir do que é dito e já foi dito, o que 

ele dirá sobre a escrita. Ao responder aos enunciados que formam a corrente da comunicação 

verbal e estão ligados uns aos outros, a criança elabora seu conhecimento sobre a escrita e diz 

sobre os sentidos produzidos por ela a partir da retomada de regras compartilhadas. E 

enquanto trabalha com a linguagem escrita fala sobre seu processo de aprendizagem. 

 

Considerações  

No espaço da sala de aula, quando o sujeito enuncia-se, por vezes ensinando e por 

vezes aprendendo, entra em contato com outro e se constitui nos processos de interação 

verbal. Nesse sentido, é possível dizer que as crianças participavam das situações em 

contexto escolar de forma ativa e agiam como atores sociais. Dos diálogos entre professoras e 

crianças, os enunciados infantis mesclavam os discursos docentes, diferenciando-se ou não 

dele, apresentando formulações que expressavam os sentidos elaborados por cada um desses 

sujeitos para as experiências com a linguagem. Nesse processo que constitui as interações 

verbais, as crianças ora assumiam um lugar no discurso que as aproximava do papel exercido 

pela professora, ora se distanciavam, e nessa relação alteritária, deixavam marcas sobre seus 

processos de aprendizagem, apresentando suas visões e ideias elaboradas sobre os temas 

discutidos naquele espaço.  

Numa turma do 2º ano do Ensino Fundamental os discursos orais e escritos revelavam 

seus saberes sobre a linguagem escrita. Termos como parágrafo, letra maiúscula, dois pontos, 

pontuação e travessão adquiriam destaque nos enunciados docentes pela ênfase dada a elas, 

expressando um ponto de vista que se traduzia num posicionamento e demonstrava ao grupo 

de crianças a importância dos textos estruturados e organizados a partir desses cuidados. 

Algumas crianças preocupavam mais com a forma dos textos e em seguir os 

encaminhamentos feitos pela professora; outras concentravam sua atividade no registro de 

palavras e de suas ideias e no uso da pontuação ou marcação dos parágrafos, por exemplo. 

Nessas distintas maneiras de se referir e fazer uso de conhecimentos da escrita, encontro a 
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diferença de histórias com a linguagem verbal. Diferenças entre estes sujeitos, que se 

apresenta no conjunto de enunciados orais e escritos, resultado de trabalhos das crianças 

movidos pela alteridade, isto é, pelas relações destes sujeitos com seu(s) outro(s) interlocutor 

(es).  

Caminho para o encerramento deste estudo, considerando que o meu olhar, as lentes 

usadas nessa investigação talvez tenham dado certos contornos às análises e descrições, e de 

certa forma, reduzido ou apresentado apenas algumas possiblidades de leitura do universo 

observado e não outras possíveis. Destaco que a relevância e importância dessa pesquisa não 

se concentram fundamentalmente nos dados em si, mas no modo como foi organizado o 

estudo, no destaque e na relação entre os discursos infantis e docentes. Considero que as 

palavras ditas em sala de aula pelas crianças possam ser ouvidas e passem a fazer parte da 

organização do ensino pelo professor.  
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Resumo: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa que teve como objetivo conhecer e analisar 

a proposta curricular de alfabetização do 1º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino de 

uma cidade do interior da Bahia. Como percurso metodológico, seguiu uma abordagem qualitativa 

que teve como procedimento de coleta de dados, a análise documental da Proposta Curricular de 

Alfabetização do Município. O material produzido na pesquisa foi analisado por meio do Paradigma 

Indiciário. Foi possível perceber pistas na Proposta Curricular relacionadas aos conteúdos e atividades 

que consideram a alfabetização sob o ponto de vista da aprendizagem dos alunos que propõe 

alfabetizar a partir dos textos que fazem parte do universo infantil e do contexto social onde vivem. A 

forma como os conteúdos estão organizados (conceitos, procedimentos e atitudes) sinaliza uma 

perspectiva de trabalho que possibilita modos de ensinar e aprender integrados à prática educativa dos 

professores e das crianças.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Proposta curricular. Letramento. 

 

Introdução 
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Em encontro e discussões com professores alfabetizadores das escolas da rede 

municipal, surgiram questionamentos em relação aos conteúdos e atividades que poderiam 

contribuir no processo de alfabetização das crianças. Diante das opiniões divergentes, 

despertou-se o interesse em analisar a Proposta Curricular para Alfabetização, a fim de 

conhecer a concepção que a fundamenta e quais os conteúdos sugeridos como potenciais 

indicadores à aquisição do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), tendo em vista uma 

alfabetização que considere os modos de aprender e de ensinar. Nessa condição, está em jogo 

os modos de aprender e ensinar do professor e das crianças.   

Assim, este trabalho tem como objetivo, analisar a Proposta Curricular de 

Alfabetização (Língua Portuguesa do 1º ano do Ensino Fundamental), considerando os 

conteúdos e atividades relacionados às questões da escrita. E indaga: como a proposta 

curricular pode contribuir para o desenvolvimento do processo de alfabetização? 

Metodologia 

Esta pesquisa adota uma perspectiva qualitativa, com análise documental. Nesse 

sentido, Lüdke e André indicam que o documento assume “uma fonte ‘natural’ de 

informação. [...] num determinado contexto e fornece informações sobre esse mesmo 

contexto” (1986, p. 39, grifos das autoras). 

O documento de análise foi a Proposta Curricular do município, em uma cidade do 

interior da Bahia, considerando o que é sugerido a ser trabalhado no 1º ano do Ensino 

Fundamental – processo de alfabetização para a aquisição do SEA. E como categorias de 

análise adotou-se o eixo da escrita – os conteúdos e as atividades.  

Para a análise dos dados foram buscadas as pistas e indícios sobre a concepção de 

alfabetização da proposta curricular por meio do paradigma indiciário (GINZBURG, 1989). 

Esse método tem suas raízes na arte, a partir das percepções de Giovanni Morelli (historiador 

da arte do século XIX), pois para identificar o verdadeiro autor das obras de artes não 

assinadas, atentava-se aos detalhes que, para muitos, não eram perceptíveis ou não tinham 

valor. O paradigma indiciário 

 

[...] leva em consideração tanto o sujeito quanto o contexto que o faz 

significar, posto que os dados são pistas, indícios que permitem ao sujeito 
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construir, pela escrita, uma tomada de posição, da qual decorre que a própria 

formação do corpus já é uma interpretação dos indícios. (TFOUNI; 

PEREIRA; MILANEZ, 2018, p. 8, grifo do autor). 

  

 Transpondo para as ciências humanas, Ginzburg (1989) o define como o paradigma 

baseado na semiótica, na descrição de sinais. É um método interpretativo, que a partir de 

pistas e indícios busca desvelar aspectos da realidade, que nem sempre está visível ou 

consciente. Nesse contexto,  

 

[...] a busca de indícios para a percepção de fenômenos mais complexos 

remete ao que não está evidente, mesmo com a proximidade com o 

concreto. A base do paradigma não é colher e descrever indícios, mas 

selecionar e organizar para fazer inferências. (COUTO; LARCHERT, 2013, 

p. 191). 

 Assim, procurou-se identificar a concepção de alfabetização da Proposta Curricular do 

município mesmo que essa concepção não estivesse explícita ou declarada. A leitura do material 

sugeriu pistas e indícios que, relacionados com os estudos teóricos sobre alfabetização, numa 

perspectiva construtivista, possibilitaram inferir respostas à questão de pesquisa e, ao mesmo 

tempo, deu pistas de possíveis caminhos para que a relação dessas concepções, na prática 

pedagógica, pudesse contribuir com a alfabetização das crianças. 

 A proposta pedagogica e o processo de alfabetização  

 Na escola, a proposta pedagógica constitui-se em um documento importante, visto que 

suas atividades estão centradas na aprendizagem do aluno e alinhadas às novas demandas 

sociais. Uma proposta pedagógica apresenta um projeto político de sociedade, de cidadania, 

de educação e cultura. É um caminho a ser construído e com uma história que precisa ser 

contada. A proposta apresenta valores, crenças, ideais, dificuldades que poderão enfrentar e 

encaminhamentos para avançar, bem como modos de aprender e ensinar em uma classe de 

alfabetização. 

Do ponto de vista das ideias pedagógicas no Brasil, as discussões sobre a proposta 

pedagógica surgem a partir de 1930, com o movimento da Escola Nova em defesa da escola 

pública, gratuita e laica. Mais tarde, no período da ditadura militar, na década de 1970, estas 

propostas passaram a ser construídas por meio de ações do governo federal, justificando a 

necessidade de modernização da educação, com o propósito de controlar e unificar as ações 
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nas escolas. Nesse período, ideias de Freire e Freinet, de uma educação crítica e libertadora, 

estavam na contramão do governo e buscavam uma alternativa com projetos de educação 

popular. (KRAMER, 2002) 

Considerando os princípios da Pedagogia Progressista e Cognitivista, a elaboração da 

Proposta Pedagógica da escola está prevista na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/96, 

no Artigo 12, quando indica que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - elaborar e executar sua 

proposta pedagógica [...]” (BRASIL, 1996), garantindo o desenvolvimento de ações no 

ensino (professor) e na aprendizagem (professor e aluno), indicando ações a serem 

desenvolvidas na escola no contexto do currículo (objetivos, conteúdos, atividades, 

metodologias, avaliação e demais ações sociais). 

2.1 A alfabetização e a proposta curricular no município da pesquisa 

 

A alfabetização no município onde a pesquisa foi realizada, até 1997, acontecia em 

poucas turmas inseridas nas escolas de Ensino Fundamental. Em 1998, a então gestão 

municipal entendeu a necessidade de implantar escolas de Educação Infantil para que o 

atendimento das crianças de 0 a 6 anos fosse realizado com o foco no desenvolvimento 

integral da criança. Assim, em 1998, foram abertas uma creche (0 a 3 anos) e duas pré-

escolas (4 a 6 anos), perfazendo o total de 333 crianças atendidas1. 

No ano 2000, a Secretaria de Educação disponibilizou duas coordenadoras 

pedagógicas para fazer o acompanhamento pedagógico das turmas de pré-escola e 

alfabetização. A creche, até então, era responsabilidade da Assistência Social.  

No período de 2000 e 2001, o Município assinou o termo de adesão com o Ministério 

da Educação (MEC) para que os professores participassem do curso de formação continuada, 

“Parâmetros em Ação: Educação Infantil e Alfabetização” com o objetivo de: 

 

• 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. 

 
1 Dados disponibilizados na Proposta Curricular da Educação Infantil do município da pesquisa. (NAPE, 2012). 
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 • 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. (BRASIL, 1999, p. 9). 

 

Com a participação dos professores nessa formação, o trabalho da coordenação 

pedagógica passou a ser sistematizado e esses coordenadores começaram a organizar a 

proposta curricular da Educação Infantil (0 a 6 anos). 

Em 2004, o Município regulamentou o Ensino Fundamental de Nove Anos2 para ser 

implantado em 2005. Assim, as turmas de alfabetização deixaram de fazer parte da Educação 

Infantil e começaram a ser organizadas no Ensino Fundamental. Para isso, a equipe 

pedagógica da Secretaria Municipal de Educação elaborou um projeto de implantação 

orientando essa transição, bem como reformulou a proposta curricular do Ensino 

Fundamental de forma a contemplar as turmas de alfabetização e, também, organizou um 

documento com orientação do registro de avaliação dessas crianças. 

Desde essa época, o Município tem uma preocupação com a sistematização das 

questões pedagógicas que permeiam o processo educativo, visto que, durante esse tempo teve 

a ‘ousadia’ de elaborar sua própria Proposta Curricular e avançou na valorização do trabalho 

coletivo e na discussão com os coordenadores pedagógicos e representantes de professores. 

Sabe-se que muito ainda se tem a avançar no sentido de que todos os profissionais da 

educação estejam envolvidos nesse processo de construção, no entanto, não se pode 

minimizar o quanto esses já avançaram e o quanto aquele curso de formação continuada 

contribuiu para a elaboração e implantação dessa proposta. 

 
2 TEIXEIRA DE FREITAS. Resolução nº 03/2005 de 30 de novembro de 2005. Diário Oficial do Município. 

Teixeira de Freitas, BA, 2005. 
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2. 2 A proposta Curricular de Língua Portuguesa 

 

 Atualmente, a proposta pedagógica dos anos iniciais do ensino fundamental do 

município, recebe o nome de “Proposta Curricular”, elaborada em 2013, pelo Núcleo de 

Apoio Pedagógico dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (NAPE) e pelos coordenadores 

pedagógicos das escolas. Não há um texto introdutório que justifique a opção da sua estrutura 

delineando os objetivos e a concepção de alfabetização.  

 Contudo, a forma como os conteúdos estão organizados, na proposta de Língua 

Portuguesa, indicam pistas de que não está fundamentada em um método de ensino 

(alfabetização), mas uma proposta numa perspectiva de currículo mais abrangente, que 

valoriza os processos de construção de conhecimentos e garante o acesso aos conhecimentos 

da língua numa perspectiva do letramento, como forma de interação com o meio em que vive. 

Dessa forma, Ferreiro (1990) esclarece que quando se define um método está-se 

centrando no que o professor deve seguir, diferentemente de quando se opta por uma 

proposta pedagógica, centrada na aprendizagem do aluno. No caso específico desta proposta, 

apesar de terem optado pelo nome ‘proposta curricular’, acredita-se que se está seguindo a 

mesma concepção defendida por Ferreiro. 

Com o objetivo de identificar a concepção de alfabetização presente na proposta em 

análise, optou-se por focar nos conteúdos referentes à escrita, já que é esse o eixo mais 

questionado pelos professores. 

A proposta está dividida em três blocos de conteúdos: conceituais, procedimentais e 

atitudinais. Estes representam um modo de ensinar e aprender em relação ao que as crianças 

devem saber, saber fazer e ser. Para Zabala (1999), o professor precisa saber discriminar 

esses conteúdos como passo valioso para compreender o que está acontecendo em sala de 

aula, o que não significa trabalhá-los de maneira estanque. Dessa forma, na perspectiva 

construtivista, a ideia é que os conteúdos sejam trabalhados conjuntamente para que se 

estabeleçam vínculos entre os conteúdos estudados e os diferentes contextos. Para o autor, os 

conteúdos conceituais são aqueles que se referem aos conceitos ou princípios, nesse caso, 

sobre o SEA; os procedimentais, os relacionados às técnicas, métodos ou habilidades; e os 

atitudinais, os que aludem a valores, normas e atitudes. 
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 Cada conteúdo será introduzido (I), trabalhado (T) no 1º ano e consolidado (C) nos 

anos escolares posteriores do ciclo de alfabetização. Os conteúdos estão organizados em 

cinco eixos pensados a partir do material estudado no curso de formação continuada de 

professores – Pró-Letramento3. Essa influência se deu por este curso de formação continuada 

ter proporcionado situação de reflexão da/na prática do professor alfabetizador, considerando 

o aluno com voz e ação na aquisição do SEA. Na época da elaboração da proposta, em 2013, 

os professores do município onde a pesquisa ocorreu, vivenciaram situações de estudos sobre 

os fundamentos teórico e metodológico de acordo com a concepção de alfabetização na 

perspectiva construtivista e do letramento. 

Com base nesses fundamentos, foram eleitas como pistas para análise da Proposta 

Curricular (Alfabetização), os conteúdos e atividades. Estes estão apresentados como eixos, 

são eles: Eixos I, II e IV. (Quadro 1). O eixo III trata da leitura e o eixo V, da oralidade. Estes 

não serão analisados neste trabalho por não serem específicos da categoria de escrita. A 

seguir, são apresentados os conteúdos referentes à aquisição da escrita. 

 

Quadro 1 – A organização dos conteúdos a serem trabalhados na alfabetização - 1º ano 
 

EIXO ESCRITA NA PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO 

Eixos Descrição Conteúdo 

Eixo I Compreensão e valorização da cultura 

escrita. Refere-se ao processo do 

letramento. Condições essenciais para que 

as crianças interajam com o mundo 

letrado conhecendo e vivenciando a 

função social da leitura e da escrita. 

- Disposição da escrita na página: 

margens, parágrafo, espaçamento, título.  

- Relacionar o escrito às ilustrações. 

- Registro dos compromissos escolares na 

agenda.  

Eixo II Apropriação do sistema de escrita 

alfabética. Abrange os conhecimentos 

referentes ao processo de compreensão 

das regras que orientam a leitura e a 

escrita no SEA. 

- Compreender e diferenciar a escrita de 

outras formas gráficas (desenhos, 

rabiscos, números e outros símbolos).   

- Convenções gráficas. 

- Compreensão da função da segmentação 

 
3Pró-Letramento (2008) – um curso de formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, para melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura, escrita e matemática com o objetivo de: 

oferecer suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais do ensino fundamental, contribuindo 

para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem de língua portuguesa e matemática; propor situações que 

incentivem a reflexão e a construção do conhecimento como processo contínuo de formação docente; 

desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da matemática e da linguagem e de seus processos 

de ensino e aprendizagem; contribuir para que se desenvolva nas escolas, uma cultura de formação continuada; e 

desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades, Secretarias de Educação e 

Escolas Públicas dos Sistemas de Ensino. (BRASIL, 2016). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pro-

letramento>. Acesso em: 02 de maio 2019. 
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dos espaços em branco e pontuação do 

texto. 

- Unidades fonológicas. 

- Alfabeto. 

- A natureza alfabética do sistema de 

escrita e domínio dos grafemas e fonemas. 

- Dimensões fonológica e semântica. 

- As regularidades e irregularidades 

ortográficas. 

Eixo IV Produção de escrita. Refere-se às 

capacidades necessárias ao domínio da 

escrita alfabética até a produção de textos 

com autonomia. 

- Compreensão e valorização do uso da 

escrita com diferentes funções e gêneros. 

- Produção de textos escritos em gêneros 

diversos. 

- Variedade linguística e os recursos 

expressivos adequados aos gêneros. 

- Revisão e reelaboração da própria 

escrita, com critérios adequados aos 

objetivos, ao destinatário e ao contexto de 

circulação previsto.  
Fonte: Elaborado pelas autoras (2018), a partir da Proposta Curricular (2013). 

 

O eixo I, Compreensão e valorização da cultura escrita, indica três conteúdos 

relacionados à escrita (Quadro 1) que podem ser trabalhados desde o processo inicial da 

alfabetização, na perspectiva do letramento, ainda quando a criança se encontra no nível pré-

silábico, oferecendo textos de diferentes gêneros (Quadrinha, Parlenda, Agenda de telefone, 

Agenda de contatos do celular, Cantiga de roda, Cantiga de roda de repetição, Convite 

pessoal, Convite público, Receita culinária, Bilhete, Fábula), para compreensão das funções e 

estrutura, mesmo quando ainda não se apropriaram do SEA. 

O eixo II, Apropriação do sistema de escrita alfabética, é considerado o momento da 

imersão na aquisição do SEA. Sendo assim, os conteúdos estão relacionados à construção dos 

conhecimentos sobre a escrita (Quadro 1) e indicam procedimentos e atitudes para explorar, 

por meio da leitura de livros, revistas e outros impressos, as diferentes formas gráficas entre o 

texto escrito e o desenho, bem como reconhecer a linguagem simbólica presente na sociedade 

– em rótulos, propagandas, logomarcas, etc.  

Os procedimentos apresentados nesses conteúdos são considerados relevantes para 

Ferreiro e Teberosky (1999, p. 69), pois, em suas pesquisas, constataram que “se nos 

colocamos no início da representação gráfica infantil, vemos que nos primeiros traços de 

produção espontânea, desenho e escrita se confundem”. Daí a necessidade de trazer situações 
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em que as crianças tenham a oportunidade de refletir sobre as diferenças, o que inicialmente 

não é algo simples, já que, ambos, desenho e escrita, são objetos substitutos. As autoras 

esclarecem que, na escola piagetiana, o desenho tem uma função semiótica, com 

possibilidade de diferenciar significante de significado, que costuma aparecer a partir dos 

dois anos e vai avançando para outros níveis.  

Para Piaget (1978 apud FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), esse é o momento do 

desenvolvimento da função semiótica: a linguagem, o jogo simbólico, a imitação diferida, a 

imagem mental e a expressão gráfica. Assim, a escrita também faz parte da representação da 

função semiótica, mas não da mesma forma que o desenho, já que este mantém aspectos 

semelhantes aos objetos a que se refere, enquanto aquela cria um sistema de regras próprias. 

O segundo conteúdo, conhecimento das convenções gráficas, refere-se à organização 

da escrita: orientação (esquerda para direita, de cima para baixo) e espaçamento. Pode ser 

trabalhado nas diferentes hipóteses de escrita.  

No terceiro conteúdo, compreensão da função da segmentação dos espaços em 

branco e pontuação do texto, a ideia é explorar os espaços entre as palavras e os sinais de 

pontuação como instrumentos de organização do texto. Dessa forma, como procedimento, é 

sugerido à construção de frases e a reflexão sobre a segmentação da fala e da escrita. Um 

conteúdo base para que a criança avance de uma hipótese de escrita a outra e chegue ao 

processo alfabético. 

O quarto, refere-se ao reconhecimento das unidades fonológicas utilizando as figuras 

de linguagem sonoras: onomatopeias4, aliterações5, assonância6 e anáfora7. As atividades com 

as rimas8 e aliterações – parlendas, trava línguas e poemas – possibilitam não apenas 

 
4 Onomatopeia é o processo de formação de palavras ou fonemas com o objetivo de tentar imitar o barulho de 

um som, quando são pronunciadas. Disponível em: <https://www.significados.com.br/onomatopeia/>. Acesso 

em: 02 de maio 2019. 
5 Aliteração, no campo fonológico, é usada para designar a semelhança entre sons iniciais de palavras em sílabas 

(balaio-bacia) e também em fonemas (faca-foca). (SOARES, 2017b, p.180-81). 
6 A assonância é a figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos com a intenção de provocar 

um efeito de estilo. Disponível em: <https://www.figurasdelinguagem.com/assonancia>. Acesso em: 10 dez. 

2018. 
7 A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de orações, 

períodos ou versos sucessivos. É um recurso bastante utilizado em poemas e letras de músicas. Disponível em: 

<https://www.figurasdelinguagem.com/anafora/>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
8 Rima - designação das semelhanças entre os sons finais das palavras (irmão-balão). (SOARES, 2017b, p.180-

81). 
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trabalhar a estrutura do texto, mas também a escrita das palavras como possibilidades para 

aquisição do SEA. A proposta é trabalhar a leitura e escrita com textos poéticos. A relevância 

desses conteúdos é defendida por Morais, justificando que  

 

[...] desde muito pequenas, as crianças podem brincar com as palavras, 

trabalhar mentalmente sobre elas, observando seus ‘pedaços’ ou segmentos 

sonoros, em lugar de apenas usá-las para se comunicar e alcançar seus 

propósitos, ao falar nas interações com os outros. (2012, p. 83, grifo do 

autor). 

 

Nesse contexto, as atividades com os textos que exploram, principalmente, as rimas e 

aliterações, como as parlendas, trava línguas e poemas que são mais próximos do universo 

infantil, possibilitam não apenas trabalhar a estrutura do texto, mas também a escrita das 

palavras com aqueles que, ainda, não estão alfabéticos. Nesse ponto, a proposta poderia ter 

ampliado a sugestão dos gêneros textuais (quadrinhas, parlendas, cantigas de rodas) e não ter 

se limitado apenas ao gênero poético. 

O quinto conteúdo, conhecimento do alfabeto, pode-se trabalhar a capacidade motora 

(o traçado das letras nos diferentes tipos: maiúscula, bastão, cursiva, minúscula) de grafar 

cada letra, refletir sobre quais letras usar para escrever determinadas palavras, a ordem das 

letras nas palavras e traçar diferentes tipos de letras. Esse processo de possibilitar a reflexão 

sobre quais letras usar e a sua ordem, aproxima das ideias de Ferreiro e Teberosky (1999, p. 

24), visto que “no lugar de uma criança que recebe pouco a pouco uma linguagem 

inteiramente fabricada por outros, aparece uma criança que constrói, por si mesma, a 

linguagem tomando seletivamente a informação que lhe provê do meio”. Dessa forma, o 

conteúdo e procedimento possibilitam a reflexão sobre a escrita, respeitando o conhecimento 

e as hipóteses construídas pelas crianças; ao contrário dos métodos tradicionais em que a 

linguagem era oferecida, por parte, de pouco a pouco. 

A Compreensão da natureza alfabética do sistema de escrita e domínio dos grafemas 

e fonemas são conteúdos que incluem as dimensões fonológica e semântica (sexto e sétimo 

conteúdos). Esses conteúdos permitirão às crianças pensar sobre as características do SEA. 

No momento inicial, podem pensar que nosso sistema de escrita é ideográfico já que, às 

vezes, ficam presas ao significado, às ideias. Nesse contexto, vale ressaltar que o trabalho de 

consciência fonológica, sozinho, não garantirá a apropriação do SEA. Morais (2012), em suas 
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pesquisas, identificou alunos com hipóteses avançadas de escrita e nas habilidades 

fonológicas; mas também identificou que, mesmo tendo construído as habilidades 

fonológicas, ainda não conseguiram avançar na hipótese de escrita, o que revela que a 

aquisição do SEA não é uma tarefa simples e, por isso, precisa mobilizar vários 

conhecimentos: a compreensão que algumas letras tem sons diferentes dependendo da 

posição que ocupa na palavra, que a escrita representa sons da fala, que as sílabas são 

compostas por formações diferentes, CV, CCV, VC, VV, etc. 

Por fim, o oitavo conteúdo conhecimentos das regularidades e irregularidades 

ortográficas tem como procedimentos, a reflexão sobre a escrita a partir do texto e fora dele, 

bem como por meio da revisão das próprias escritas. Nesse aspecto, a proposta avança para 

além das questões trazidas pela Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1999), pois contempla a hipótese que Gentry (1982 apud SOARES, 2017b, p. 71) nomeia de 

estágio alfabético consolidado. Este refere-se ao nível em que as crianças, além de identificar 

os fonemas, compreendem como o SEA funciona e consolida os padrões ortográficos. 

No eixo IV, Produção de escrita, o objetivo é a produção textual. Apresenta como 

primeiro conteúdo, compreensão e valorização do uso da escrita com diferentes funções, em 

diferentes gêneros. Os procedimentos são mesclados com atividades de leitura, pois estão 

relacionados, mas o foco está na participação de situações reais de uso da escrita em sala de 

aula, considerando os objetivos, o receptor, gênero e linguagem mais adequada.  

Para isso, propõe o segundo conteúdo conceitual que é a produção de textos escritos 

em gêneros diversos, aqui é considerado relevante planejar a própria escrita, escrever 

segundo o princípio alfabético, encadeamento lógico das ideias, identificação de variados 

gêneros dentro de uma mesma tipologia textual. 

O terceiro conteúdo desse eixo é o uso da variedade linguística e dos recursos 

expressivos adequados aos gêneros. O objetivo é valorizar as diferentes formas de expressão, 

adequando ao contexto sociocomunicativo, bem como usar a escrita dos textos literários 

como referência para a produção dos próprios textos. 

Como quarto conteúdo conceitual desse eixo, está a revisão e reelaboração da 

própria escrita, segundo os critérios adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto 

de circulação previsto.  

Um eixo que apresenta maior complexidade, principalmente se as crianças não 

frequentaram a Educação Infantil, o que faz com que o professor demande mais tempo nas 
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atividades iniciais de apropriação do SEA, para que possam construir os primeiros conceitos 

da base alfabética. Uma realidade presente no município em que foi realizada a pesquisa. Por 

outro lado, a proposta traz uma concepção de alfabetização vinculada às práticas sociais de 

leitura e escrita (SOARES, 2017a), oferecendo-lhes acesso a textos reais e literários, 

diferenciando das propostas fundamentadas nos métodos tradicionais de alfabetização. 

Considerando o nível de complexidade dos dois últimos conteúdos desse eixo, a 

proposta sinaliza que são conteúdos que serão apenas introduzidos (I), ficando para serem 

trabalhados (T) e aprofundados (A) nos anos posteriores do ciclo de alfabetização. Ainda 

assim, vemos que a proposta apesar de trazer o trabalho com a norma padrão, não desmerece 

a linguagem popular, propondo a reflexão sobre as variantes linguísticas de acordo ao 

contexto de produção. Isso faz com que a alfabetização naquele município caminhe numa 

perspectiva de democratização, buscando não estigmatizar as crianças oriundas das classes 

populares. 

É importante destacar que apesar desta proposta ter sido construída antes da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), contempla a maioria dos conteúdos da base, 

precisando ampliar apenas a ênfase nos textos multissemióticos (linguagem verbal, visual, 

sonora, corporal e digital) e multimidiáticos (advindo das diversas mídias, tv, rádio, internet) 

a fim de atender e aproximar do universo das crianças que, hoje, estão conectadas à internet o 

tempo todo. Dessa forma, a BNCC (2017, p. 68) “procura contemplar a cultura digital, 

diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo 

nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia”. 

Outro aspecto que merece evidência é que, apenas para organização curricular, a 

BNCC (2017) agrupou os conteúdos por campos de atuação, sendo, nos anos iniciais: campo 

da vida cotidiana, artístico-literário, práticas de estudo e pesquisa e vida prática. Na proposta 

em análise, os gêneros textuais, propostos para serem trabalhados, já contemplam esses 

campos, apesar de não estarem dispostos com essa separação. 

Sendo assim, a concepção de alfabetização presente na Proposta Curricular do 

município está relacionada com os estudos de Soares (2017a, 2017b), Ferreiro (2013; 1996; 

1993), Ferreiro e Teberosky (1999) e Morais (2012) por considerar a alfabetização sob o 

ponto de vista da aprendizagem dos alunos e não dos métodos de alfabetização. Além disso, 

propõe alfabetizar a partir dos textos presentes na realidade dos alunos e do respeito às 

variedades linguísticas dos mesmos. 
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Considerações 

 

Nesta análise, consideramos a proposta curricular em si, a partir das pistas 

relacionadas aos conteúdos e atividades sugeridas para serem trabalhadas com as crianças na 

aquisição do SEA, enfatizando os modos de ensinar e aprender do professor alfabetizador e 

das crianças.  

Identificamos, por exemplo, nos eixos I e II, Compreensão e Valorização da Escrita e 

Apropriação do SEA, que ao sugerir ter contato com os espaços de circulação dos textos, o 

uso de instrumentos tecnológicos, acesso e análise a diferentes suportes de textos, são sinais 

que revelam que os modos de ensinar deverão ser dinâmicos e diversos para que se consiga 

promover a aprendizagem das crianças. Dessa forma, em algumas situações, não faz sentido o 

planejamento considerando as etapas dos métodos tradicionais de alfabetização, centrado 

apenas nas atividades propostas na cartilha ou Livro Didático do professor, ou cópias e 

memorização de letras, sílabas, palavras e textos. Por outro lado, a própria organização dos 

conteúdos em conceituais, procedimentais e atitudinais, já nos dão pistas que a referida 

proposta caminha numa perspectiva construtivista. 

Vale ressaltar a iniciativa do Município que, por meio da ‘escuta’ compreendeu o 

movimento da aprendizagem dos professores em curso de formação continuada para construir 

sua Proposta Curricular. 

 Contudo, é importante lembrar que, é na escola que o currículo se materializa, com os 

participantes – professores, gestores, coordenadores, alunos, funcionários, família e 

comunidade – e as ações pedagógicas desenvolvidas. Assim, apesar de entender que esta 

proposta se baseia em uma concepção de alfabetização fundamentada na concepção 

construtivista e no letramento, é a sua sistematização na sala de aula, a partir da concepção de 

alfabetização e a prática pedagógica do professor que validará ou não a sua efetivação. 
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Resumo: Este artigo discute implicações do trabalho com textos no processo de alfabetização, a partir 

de dois eventos de letramento observados numa turma de 2º ano, de uma escola em Recife – PE. Esta 

discussão decorre de pesquisa de doutorado em andamento, cujo referencial teórico-metodológico 

ancora-se numa concepção enunciativa de linguagem, proposta por Bakhtin e seu Círculo, nos estudos 

de Paulo Freire e nos Novos Estudos do Letramento – NEL (BARTON e HAMILTON, 2000, 2004; 

HEATH, 2004; STREET 2003, 2004, 2010, 2014). Nossas análises reforçam como diferentes 

concepções de alfabetização, texto e linguagem levam a diferentes modos de ensinar e aprender a 

escrita. Nós argumentamos que o trabalho com textos no processo de alfabetização pode ser mais 

fecundo, sobretudo quando este se presta ao diálogo e à construção de sentidos pelas crianças.  

 

Palavras chave: Alfabetização. Texto.  Eventos de letramento.   

 

Introdução 

 Nossos índices de proficiência em leitura e escrita ainda são alvo de atenção,  

a despeito de toda a expansão e fortalecimento do sistema educacional brasileiro e de amplas 

iniciativas teóricas, políticas e pedagógicas que vimos consolidar ao longo do século XX. No 

campo da alfabetização, nas últimas 3 décadas, observamos o fortalecimento de uma política 

de formação de professores alfabetizadores e a consequente proposição de diferentes 

programas de formação continuada, orientados por teorias recentes no campo do ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita. Entre eles, podemos citar o Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores - PROFA, o Pró-Letramento e, mais recentemente, o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, todos com ênfase na preparação dos 

alfabetizadores, com o objetivo de melhorar os resultados da alfabetização infantil. Embora 

estas formações tenham passado por linhas metodológicas e formas de organização distintas, 

em alguma medida, todas evidenciaram a necessária utilização de textos de circulação social 

para o trabalho com a alfabetização.  

 No PNAIC, por exemplo, foram planejados quatro cursos para a preparação de 

professores, incluindo um curso para cada ano do ciclo inicial de alfabetização e um curso 

para a Educação do Campo. A análise desse material de formação revela que o PNAIC 

defende uma concepção de alfabetização que tem na apropriação do sistema de escrita 

alfabética - SEA, seu elemento central. Esta concepção ancora-se numa abordagem 

fonológico-construtivista (SOARES 2004, 2008, 2016; MORAIS, ALBUQUERQUE e 

LEAL, 2005) do processo de ensino e aprendizagem inicial da leitura e da escrita, na qual 

ganham ênfase as relações grafemas e fonemas e as habilidades de consciência fonológica, 
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que seriam o “segredo da esfinge”, para que as crianças cheguem a uma hipótese de escrita 

alfabética.  

 Não obstante, O PNAIC postula que a alfabetização pode ocorrer no contexto do 

letramento – ou seja, alfabetizar-letrando: “ensinar o SEA, permitindo que os aprendizes 

vivam práticas de leitura e de produção de textos, nas quais vão incorporando aqueles 

conhecimentos sobre a língua escrita” (Caderno Unidade 3 – Ano 1, p. 07). Nos limites deste 

artigo, podemos dizer que quando políticas e práticas pedagógicas partem desta concepção, 

os usos e as funções sociais da linguagem escrita ficam subordinados à análise formal da 

língua, ou seja, à análise de palavras e sílabas, letras e sons.  

 Por outro lado, a centralidade dos textos enquanto discurso, enquanto linguagem 

verbal escrita ou ainda como “diálogo fundante do modo de funcionamento da linguagem” 

(GERALDI, 2017a) no processo de ensino e aprendizagem da língua materna, já vem sendo 

defendida desde 1984, principalmente a partir da publicação do livro O texto na sala de aula, 

organizado por João Wanderlei Geraldi. Ainda na década de 1980, a tese defendida por Ana 

Luiza Smolka - A alfabetização como processo discursivo, também é representativa do papel 

da linguagem e dos textos no processo de afabetização, desde uma perspectiva discursiva, 

onde são os sentidos construídos pelas crianças, sobre os textos e contextos, que ganham 

relevo.    

Para esta perspectiva, o processo de ensinar e aprender a linguagem escrita na escola 

estaria estreitamente relacionado com as experiências de vida dos sujeitos históricos e sociais, 

com seus valores e crenças, reforçando assim o quanto este processo é dependente da 

interação com o “outro” e, portanto, das “relações de ensino”, do “gesto de ensinar”, em 

situações reais de interlocução; O mais importante é a linguagem, oral e escrita, como 

produção humana, histórica, cultural, como prática social da qual as crianças participam e 

dela se apropriam, num fluxo dialógico e de construção de sentidos na sala de aula. Por isso, 

esta perspectiva evidencia a viabilidade de se ensinar os aspectos considerados técnicos da 

escrita, como “formas de dizer”, ou seja, a viabilidade de se aprender a ler e a escrever como 

movimento enunciativo, discursivo (SMOLKA, 2017).  

 Entendemos que tal perspectiva pode ser mais fecunda na formação de bons leitores e 

produtores de textos, já que os aspectos grafofônicos da língua escrita é que se subordinam 

aos seus usos e funções sociais. O processo de alfabetização, concebido dessa maneira, 

possibilita que as crianças reflitam sobre palavras e letras, a partir de situações que fazem 
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sentido para elas. Do texto ao texto: esta é a premissa básica da perspectiva discursiva. As 

crianças aprendem sobre o SEA em meio aos sentidos que vão construindo na interação com 

os textos que circulam no ambiente da sala de aula, no diálogo com a professora e colegas do 

grupo e na produção oral e escrita dos seus próprios discursos.     

 Posto isso nossa questão é: o que se passa no chão da escola? Como estas diferentes 

concepções de alfabetização, texto e linguagem se materiallizam em eventos de letramento no 

processo de alfabetização?  

 

Referencial teórico 

 Esta discussão decorre de pesquisa de doutorado em andamento, cujo referencial 

teórico-metodológico ancora-se numa concepção enunciativa de linguagem, proposta por 

Bakhtin e seu Círculo, nos estudos de Paulo Freire e nos Novos Estudos do Letramento – 

NEL (BARTON e HAMILTON, 2000, 2004; HEATH, 2004; STREET 2003, 2004, 2010, 

2014). Desde esta perspectiva, letramento é entendido como formas de utilização e circulação 

da escrita na sociedade. Street (2010) ressalta que “as pessoas podem estar envolvidas em 

uma forma e não na outra, suas identidades podem ser diferentes, suas habilidades podem ser 

diferentes, seus envolvimentos em relações sociais podem ser diferentes” (p. 37). Assim, 

podemos falar em letramentos (no plural) e ocupamo-nos aqui do letramento escolar, ou seja, 

da compreensão dos usos do texto escrito na escola, mais especificamente na sala de aula, 

entendendo este espaço como uma comunidade culturalmente constituída. (MACEDO, 2005). 

 Os estudos do letramento evidenciaram que tais práticas sociais letradas são atreladas 

às estruturas culturais e de poder na sociedade. Compreensão crítica já postulada pelo 

educador Paulo Freire, na década de 1960. Por isso, aproximamos suas ideias ao campo dos 

NLS (MACEDO e BARTLETT, 2015), sobremodo à noção de letramento ideológico, 

destacada por Street.    

 O pensamento de Street e de Paulo Freire nos desafia a olhar para as práticas letradas, 

ocorram elas dentro ou fora da escola, de modo muito mais crítico. Não há neutralidade 

quando se usa a escrita na sociedade e, menos ainda, um único modo de usá-la. As pessoas 

nos seus distintos grupos culturais utilizam e significam a escrita de maneiras singulares. E 

esses modos de uso e circulação estão envoltos de ideologia, por isso não podemos abrir mão 

de compreender o letramento nesta perspectiva. 
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 Neste sentido, as proposições de Paulo Freire, que nos fala de educação como ato 

político e de alfabetização como leitura do mundo, conscientização e prática da liberdade, 

mais do que leitura da palavra como signo linguístico nos são muito caras. Defendemos que o 

ponto de partida para uma alfabetização crítica, transformadora e emancipatória, conforme 

pontua Freire, se assenta na experiência cultural do educando. Nesta perspectiva, a 

experiência com a cultura escrita, dentro e fora da escola, torna-se um elemento fundamental 

na construção dos eventos de letramento escolar. Posição também defendida pelos NLS, que 

postulam que programas de alfabetização, por exemplo, devem ser pensados, considerando os 

usos que as pessoas já fazem da escrita nos seus cotidianos e os sentidos e significados que os 

grupos atribuem a ela.   

 Do campo dos NEL, mobilizamos ainda dois conceitos: eventos e práticas de 

letramento. Os eventos de letramento são situações em que o texto exerce papel central; São 

episódios observáveis de interação, como, por exemplo, a leitura e discussão de um texto. A 

noção de práticas é utilizada para se “referir a aspectos que nos possibilitam começar a ver 

padrões nesses eventos e situar conjuntos de eventos de forma a dar a eles um padrão. Essa 

padronização, supomos, carrega significados para os participantes.” (STREET, 2010, p. 38) 

Ou seja, na escola há certos padrões de uso da escrita, relativos a este domínio (BARTON e 

HAMILTON, 2004) mais amplo, que significam os eventos para os sujeitos que deles 

participam. A análise de um conjunto de eventos de letramento na escola nos permite 

depreender elementos que constituem o letramento escolar como uma prática social de uso da 

escrita.  

 Ademais, como nos ensina Bakhtin, a linguagem assume importante papel na 

constituição dos sujeitos. Por isso destacamos a importância das relações dialógicas 

estabelecidas entre a professora e as crianças, na construção dos eventos de letramento. Esta 

relação influencia a formação do pensamento infantil e sua relação com o mundo. Para este 

autor, a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, desde os 

encontros fortuitos da vida cotidiana, até as relações de caráter político, como é, por exemplo, 

a educação e o processo de alfabetização.  

 

Metodologia  

 Tomando a abordagem dos Estudos de Caso Comparado – ECC (BARTLETT e 

VAVRUS, 2017) e trabalhando com técnicas e ferramentas etnográficas de sistemas abertos 
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(GREEN, DIXON, ZAHARLICK, 2005), a produção de dados incluiu observação 

participante (MAXWELL, 2013) com notas descritivas, narrativas e interpretativas em 

caderno de campo, registro de algumas falas dos sujeitos em interação, fotografia e áudio de 

algumas aulas. 

 No que concerne à escola que investigamos no ano de 2016, ela está localizada numa 

comunidade da Zona noroeste do Recife, cuja população é predominantemente de baixa 

renda, ocupando moradias pobres, situadas nos morros. A escola foi selecionada por 

indicação de uma integrante do nosso grupo de pesquisas, (professora na Rede Municipal de 

Recife) por se tratar de uma escola bastante compromissada com a melhoria da qualidade do 

ensino na cidade do Recife.   

 No ano de 2016, a escola colaborava com o nosso grupo, no desenvolvimento de uma 

pesquisa etnográfica maior, onde éramos 5 pesquisadoras, cada uma em uma sala de aula 

diferente, nos  anos iniciais do ensino fundamental.  Os dados apresentados neste artigo 

foram coletados na turma do 2º ano, que em 2016, contava com uma professora com Contrato 

por tempo determinado – CTD, na RMR, já que a professora regente oficial estava grávida, 

no ano em que a cidade passava por um surto do vírus Zika. Esta situação fez com que ela se 

ausentasse do trabalho vários dias, mesmo antes da licença maternidade, e a professora 

contratada foi quem a substituiu, nesses dias e na licença maternidade, que teve início em 

maio.  

 Acompanhamos o trabalho de alfabetização nesta turma por 30 dias, sendo 5 dias com 

a professora regente oficial, doravante P1 e 25 dias com a professora com CTD, doravante 

P2, entre os meses de fevereiro a outubro; Ambas as professoras participaram da formação do 

PNAIC. P1 já acumulava 25 anos de experiência com a alfabetização, na Rede Municipal de 

Camaragibe, tendo se envolvido em outros dois percursos formativos anteriores ao PNAIC. 

Entre 2001 e 2005 a instituição formadora em Camaragibe foi o Grupo de Estudos sobre 

Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação (GEEMPA) e de 2005 a 2012 foi o CEEL, com 

professores e pesquisadores da UFPE. P2 já atuava na RMR há 10 anos, acumulando também 

outras experiências de formação continuada, principalmente as que são oferecidas pela 

própria rede.  

 Esta situação, que a princípio pareceu dificultar a nossa pesquisa, se revelou bastante 

interessante quando passamos à organização e análise dos dados. Nós construímos um 

mapeamento geral dos eventos observados com as duas professoras e este mapeamento nos 
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permitiu perceber que a mudança de professora levava também a uma mudança no modo 

como os eventos de letramento eram construídos, isto porque essas professoras tinham 

concepções distintas de alfabetização, texto e linguagem, como veremos a seguir.  

 Nosso mapeamento nos permitiu ainda quantificar e categorizar os eventos 

predominantes nesta sala de aula, além de compreendê-los no conjunto de um ciclo completo 

de atividades. Para Green, Dixon e Zaharlick (2005, p. 44), “um ciclo de atividades em uma 

sala de aula, seria uma série de eventos tematicamente interligados”. A identificação dos 

eventos e da natureza da relação entre eles foi feita por meio da análise do que antecedeu e do 

que procedeu cada evento. Este movimento todo, nos fez perceber que os eventos construídos 

em interação com P1 apontam para uma perspectiva discursiva de alfabetização, enquanto 

que os eventos com a mediação de P2 apontam para uma tentativa de alfabetizar-letrando. 

Resultados 

Começamos por destacar um evento de leitura de um livro literário, observado na primeira 

semana de março, quando P1 ainda estava com a turma.  

13:40h - Depois da chamada a professora escolhe um livro literário em seu armário. E diz ao grupo: “Eu gosto 

de contar histórias. Hoje a leitura deleite será esta”. E mostra o livro que escolheu para a turma, fazendo a 

leitura do título: Da pequena toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela9.  

Os alunos gostam da ideia e manifestam isso com comentários: “oba”, “hehehehe”, agitando os braços para o 

alto, se entreolhando animados e instigados, talvez pelo título do livro, que traz uma palavra que muitas vezes as 

crianças têm receio de dizer. A professora instiga a turma “Quem terá feito cocô na cabeça da toupeira? Vocês 

já viram um cocô assim?” Depois de ouvir os alunos, a professora lê também o nome do autor do livro e mostra 

a capa mais uma vez. 

13:43h -  De pé, diante da turma, a professora continua a leitura do livro, com bastante entonação, mostrando as 

figuras para as crianças. Em alguns momentos ela dialoga com o grupo, questionando-os sobre situações da 

história. “Será que a toupeira vai encontrar quem fez cocô na cabeça dela? Conseguem imaginar quem poderia 

ter feito isso com a pequena Toupeira”? A professora acolhe as hipóteses que vão surgindo e procura continuar 

 
9 O livro é de autoria do alemão Werner Holzwarth, com ilustrações de Wolf Erlbruch e conta que assim que a 

pequena toupeira, animalzinho míope que tem sua toca debaixo da terra, acorda e espicha a cabeça para fora, um 

fato acontece: um cocô, redondo, marrom e um pouco parecido com uma salsicha, cai bem em cima da cabeça 

dela. O acontecimento leva a toupeira a sair em busca do autor do excremento; então ela interroga os animais 

que encontra pelo caminho, buscando saber quem era o responsável pelo feito. Os bichos, entre eles uma cabra, 

uma vaca, um porco, etc (10 ao total) livram-se do interrogatório mostrando à pequena toupeira que seus cocôs 

têm características diferentes das apresentadas no montinho que está sobre a cabeça dela. Depois de conhecer 

tipos de cocôs variados, a pequena toupeira encontra duas especialistas em fezes, as moscas, que ajudam no 

desvendamento do mistério. Ao descobrir o responsável por tamanho atrevimento, vinga-se do culpado, o 

cachorro do açougueiro, fazendo um cocozinho preto e bem pequenininho que cai em cima do cocuruto dele, 

deixando-a feliz e satisfeita da vida. 
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o diálogo, trazendo novas questões e levando as crianças a pensarem na história e na problemática que ela 

encerra. Os alunos participam, prestam atenção, fazem cara de nojo, às vezes, mas observam muito o livro e a 

professora. Respondem sempre que indagados. Riem e se divertem. Se envolvem com a leitura, que repete 

sempre o diálogo: Você fez cocô na minha cabeça? Eu? Imagine! O meu é assim... fazendo um jogo com 

imagens que mostram o cocô de cada animal interrogado pela Toupeira. As crianças gostam e antecipam ideias 

sobre a história, e a professora mobiliza estas ideias, contribuindo com a compreensão do texto por todos da 

sala. 

Quando terminou de ler o livro, a professora pergunta se as crianças gostaram da história e depois deixa o livro 

na sua mesa, dizendo: “O livro vai ficar ali para quem quiser tomar emprestado depois para ler.”  

Neste dia, a professora continua a aula, trabalhando matemática. Ela pergunta às crianças quantos animais havia 

na história. Então vai mostrando as páginas do livro e contando com as crianças os animais que iam aparecendo. 

Apareceram 10 animais e a professora trata de dezena e números pares e ímpares neste dia. (Notas de Campo, 

02/03/2016)  

 

 Na sexta-feira, 04/03/2016 observamos que este evento tem continuidade, integrando 

assim um ciclo de atividades, com uma nova leitura da história, exercício de reflexão sobre o 

SEA e uma proposta de produção de textos:  

 

13:55h - A professora me explica que na sexta-feira é o dia reservado para a turma de 2º ano ir até a sala de 

leitura, mas como o espaço lá é bem pequeno, é preciso dividir os alunos em dois grupos. A professora aproveita 

este momento pra tratar do conceito de metade com a turma. 

14:03h – A professora dá continuidade à aula, com os 9 alunos que ficaram na sala. E começa com o livro Da 

pequena toupeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Com o livro na mão, a professora 

anota na lousa o diálogo central da história: Você fez cocô na minha cabeça? Eu? Imagine! O meu é assim... 

Professora e alunos leem o que está no quadro. A professora vai apontando para cada palavra. Depois, destaca a 

entonação nas perguntas. Destaca o ponto de interrogação e o modo como lemos quando temos um ponto de 

interrogação. Na sequência, ela entrega a cópia de uma página do livro para cada criança, e então pede para os 

alunos lerem em silêncio, porque precisam colocar a história em ordem. Então uma aluna se manifesta dizendo 

que está com a primeira parte. Vai até à frente da sala e com a ajuda da professora lê o que está escrito em voz 

alta. Confirmam que é o início da história e colam no quadro. Depois, sucessivamente, cada aluno vai até a 

frente da sala, acreditando que a parte que está com ele é a sequência da história. Então eles pensam na ordem 

que os animais apareceram e vão identificando as partes do texto. Levam até a professora e, com a ajuda dela, lê 

o que está escrito. A professora então fixa a página na lousa. Depois que todos os alunos levam, o grupo confere 

se conseguiram colocar a história na sequência dos fatos. 

P1 - Vamos ver se a gente não trocou nenhuma parte? 

Com o livro na mão, a professora lê a história mais uma vez e, junto com a turma, conferem se acertaram a 

ordem. Percebem que trocaram a lebre e o porco. A professora ajeita a história no quadro e faz várias 
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perguntas:“O que vocês acharam da atitude da Toupeira?” “O que vocês fariam se estivessem no lugar dela, 

contrariados com alguma coisa?” Assim, a professora vai instigando os alunos e leva-os a pensarem numa 

continuidade para a história. “O que o cachorro teria feito depois da atitude da Toupeira?” Então os alunos 

pensam e participam, dando suas opiniões. A professora sugere então escrever o que aconteceu depois do final 

da história. A professora diz que é para esperarem o restante da turma e então vão decidir juntos o que fazer.  

14h:24min – A professora diz que agora é pra pegar caderno e lápis. E anota no quadro.   

Atividade de classe 04/03/2016  

Você fez cocô na minha cabeça?  

Eu? Imagine! O meu é assim...  

Pede para as crianças copiarem, com a letra cursiva. (Em outro dia desta mesma semana, a professora ensinava o 

traçado da letra cursiva para as crianças). E passa nas mesas olhando os cadernos e alerta que não é para soltar 

folha. Continua olhando e diz que é preciso copiar antes o que está de vermelho (Atividade de classe 

04/03/2016). Mostra onde a aluna deve anotar. Em qual linha.  

P1 – Capriche na letra!Tá vendo o f? Ele desce da linha. E o z também. Na outra frase é o g.  

As crianças seguem copiando em silêncio. Quando terminam, vão até a professora e mostram.  

14:45h  – A outra metade da turma retorna para a sala. E a metade que estava na sala, vai agora para a sala de 

leitura. 

A professora reinicia a atividade que realizou com a metade anterior, sobre colocar a história em ordem.  

14:59h – Ao final, a professora indaga esta metade, do mesmo modo que indagou a metade anterior.  O que o 

cachorro teria feito depois do final da história? Os alunos levantam algumas hipóteses. Um aluno sugere que o 

cachorro também poderia ter ido buscar por quem fez cocô na cabeça dele, um cocozinho preto e bem 

pequenininho... então a professora faz a proposta de escreverem um livro como o que leram. As crianças se 

animam. Então ela diz que nas próximas semanas vão produzir este livro, com toda a turma. Daí ela explica que 

agora eles devem copiar, com letra cursiva as frases que estão no quadro. [...] 

  

 Na sequência dos dias que acompanhamos esta turma não pudemos confirmar a 

efetivação da proposta de produção de textos, porque a escola entrou em greve na semana 

seguinte e logo depois P1entrou de licença maternidade. Mas podemos afirmar que estes 

eventos apontam para uma perspectiva discursiva da alfabetização – do texto ao texto, 

trazendo vários elementos que merecem destaque, a começar pela utilização do livro literário, 

reconhecidamente fonte de encantamento e aprendizagens múltiplas para as crianças. A 

literaturaa infantil desperta a imaginação, aguça a curiosidade infantil, amplia as 

possibilidades de socialização e criação de todos que interagem com e através dela.  

 Como lemos no evento, a professora diz que gosta de contar histórias e a maneira 

como ela faz a leitura deleite do livro é bastante reveladora desta sua prática. Com calma, 

mostrando as páginas do livro para a turma, enfatizando título e autor, convidando os alunos 

a participarem e interagirem com o texto, utilizando estratégias de antecipação e inferência e 

sugerindo, ao final, que o livro ficaria disponível para quem quisesse tomar emprestado, num 
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claro convite aos alunos, para uma leitura silenciosa e autônoma, depois de uma agradável e 

prazerosa leitura compartilhada.  

 Num outro dia, a professora retoma o livro para uma proposta de ensino mais 

sistemática, com foco na leitura em voz alta. Alunos e professora organizam a história na 

sequência dos fatos, a partir da leitura de partes do texto. P1 atua como mediadora, fazendo 

intervenções pontuais; Seu movimento enunciativo-discursivo na construção deste evento 

permitiu que a turma lesse em voz alta e refletisse coletivamente sobre as partes da história e 

decidissem a sequência.  

 O livro literário possibilitou também a reflexão sobre o SEA, quando a professora 

pede que os alunos escrevam uma lista com os nomes dos animais que aparecem na história. 

Esta proposta sugere a produção de um gênero textual – lista, prática bastante comum em 

processos de alfabetização, pois se trata de um texto de circulação estritamente escolar, 

porém inspirada nas listas que circulam socialmente, nem sempre discutidas com os alunos.  

 Por fim, ao terminarem a leitura coletiva do livro a professora faz várias perguntas aos 

alunos e assim vai instigando a turma na produção de sentidos. “O que o cachorro teria feito 

depois da atitude da Toupeira?” Esta pergunta final leva as crianças a pensarem numa 

continuidade para a história e elas participam, dando suas opiniões. A professora, acolhendo a 

resposta de um aluno, sugere então que escrevam um livro como o que leram. As crianças se 

animam. Então ela diz que nas próximas semanas vão produzir este livro, coletivamente, o 

que possibilitaria aos alunos se perceberem como autores.  

 Neste evento, podemos notar as práticas orais povoando a sala de aula; um importante 

movimento discursivo oral, no qual o texto literário vai sendo significado, por meio de 

conversas em que se discutem compreensões e se comparam ideias; onde propostas são feitas 

e as crianças têm a possibilidade de produção de contra-palavras, de dizerem o que pensam 

oralmente, e depois, por escrito, como sugere Goulart (2014). Assim, a professora 

potencializou as crianças como leitoras e produtoras de textos, considerando-as sujeitos do 

dizer, ativos e responsivos, como nos ensina Bakhtin.  

 Durante os 25 dias observados com a mediação de P2, notamos uma guinada nas 

possibilidades trazidas pelo trabalho com textos. Os eventos mais recorrentes foram os 

eventos de análise linguística, com ênfase na apropriação do SEA. Em todos os dias que 

observamos a professora propôs atividades com este foco, que ora estiveram relacionados 

com os eventos de leitura, ora eram isolados. Tais eventos se constituíram de exercícios 
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ligados à reflexão de palavras, letras e sílabas, como por exemplo: identificar e circular 

palavras no texto; ler palavras e separar em sílabas; juntar as sílabas para formar palavras; 

ordenar as sílabas de uma palavra; completar palavras com letras e sílabas faltosas; escrever o 

nome de figuras; identificar a letra inicial; contar letras e sílabas de palavras; copiar e estudar 

palavras para o ditado; e o próprio ditado, quase sempre de 10 palavras.  

 A respeito dos eventos de leitura, objeto de reflexão neste artigo, a análise do nosso 

mapeamento geral revelou que, de fato, todos os 13 eventos observados serviram 

prioritariamente à reflexão sobre palavras e suas partes menores, funcionando como pretexto 

para o ensino do SEA, como podemos observar no evento ocorrido no dia 25/04/2016, 

quando professora e alunos leram a fábula A raposa e a cegonha, um texto também literário, 

mas no LD de língua portuguesa:  

14:03h – A professora informa mais uma coisa para a turma: hoje vão usar o livro didático de Português. Um 

aluno festeja. Outro comenta “E o de ciências? Que dia vamos usar?” A professora não responde a pergunta 

dele. Só reforça “Na segunda não é português”? Então ela anota no quadro o título do texto que leriam e a 

página do livro: A RAPOSA E A CEGONHA P. 64. “Vocês já podem começar a ler, pra descobrir alguma 

coisa”. E as crianças começam a leitura. Alguns fazem a leitura silenciosa. Outros leem em voz alta. Mas há um 

esforço da maioria da turma para ler o texto. Apenas algumas crianças se entreolham e observam a leitura dos 

demais, e não leem. 

14:15 – Enquanto isso a professora vem até a pesquisadora. Ela mostra, preocupada, o texto que está pensando 

em entregar aos alunos que ainda não dominam o SEA, para que eles treinem em casa. É um trava língua, com 

título O pinto. A preocupação dela é com a palavra pinto. Ela pensa que os alunos terão dificuldade na sílaba 

PIN. E que isso seria um impedimento para ela mandar o texto. A pesquisadora diz que não. Que as crianças 

podem ler qualquer palavra. Então ela acaba decidindo que será ele mesmo. E que na sexta-feira irá verificar se 

os alunos estudaram mesmo o texto em casa. E sai da sala para fazer as cópias do tal texto.  

14:19h – Na volta pra sala, ela retoma o texto do livro didático e iniciando uma leitura em voz alta. Antes ela 

reforça “Vocês tem que querer”, se referindo aos alunos com dificuldade na leitura. “O livro é pra ajudar! Eu 

vou começar e vocês vão continuar.” E assim faz. Ela lê o primeiro parágrafo. E chama um aluno para seguir. E 

depois outro. “Tá na onde?” – Pergunta Willamis. “É esse o segredo. Se você vai fazer leitura tem que 

acompanhar.” A professora indica onde está e o aluno segue. E assim ela vai chamando alguns alunos, até que 

finalizam a leitura do texto.  

14:29h – Nesse momento, a professora conclui que não houve um entendimento do texto e comenta: “Ninguém 

entendeu. Porque um leu baixinho, o outro não estava seguindo e não acompanhou.” Então ela faz o seguinte. 

Diz que só vai levar o livro para casa, aqueles que já sabem ler. Quem não sabe, vai devolver o livro pra ela e 

levar o texto xerocado. Os alunos escutam calados e tristes. Alguns alunos gostariam de levar o livro e ate se 

manifestam, mas ela quer que eles levem só o texto “O livro é pra quem já sabe ler”.  

A aula continua. 
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“Então vamos circular palavra”, ela diz. E continua, ditando algumas palavras para serem encontradas no texto 

pelas crianças.  BASTANTE foi a primeira que a professora ditou e depois anotou no quadro. Soletraram juntos. 

Verificaram as sílabas e conferiram a função do N na sílaba TAN. “Se não tivesse o N, ficaria como?” – 

pergunta a professora. E as crianças respondem “TA”. E a professora dita outra palavra para as crianças 

encontrarem. COMIDA. Ela reforça que não vai escrever no quadro dessa vez, mas dita enfaticamente as sílabas 

e as letras que a formam. As crianças procuram no texto. Depois de um tempinho, pergunta “Encontraram?” E 

só então anota no quadro a palavra. Anda pela sala, observa os livros e questiona uma aluna que parece ter 

marcado a palavra errada. E diz a próxima palavra para as crianças encontrarem: “JANTAR”. Algumas crianças 

encontram, com certa facilidade, pois “tem muito jantar”, diz uma delas.  

14: 40h – Na sequência, a professora usa a estratégia de reler o texto em voz alta e parar na palavra ditada para 

as crianças acharem com mais facilidade. “Então é só acompanhar o texto”, diz ela. A próxima palavra que ela 

dita é CONVITE. Ao reforçar a primeira sílaba, a professora indaga “Porque o N?” E um aluno responde: “Pra 

fazer o CON”. “Muito bem”, diz ela. E depois de registrar a palavra no quadro, dita logo a outra: CEGONHA.  

Depois de retomar as 6 palavras ditadas, a professora pede para as crianças fecharem o livro e pegarem o 

caderno. “Agora é no caderno de classe.”  

A aula continua. Com a atividade de sempre. Copiar do quadro as palavras ditadas e separar em sílabas. (Notas 

de campo, 25/04/2016)  

 

 Este evento é bastante revelador da lógica desta professora para alfabetizar. Na 

concepção dela, o mais importante no processo de alfabetização é explorar o texto, como ela 

nos diz neste trecho da entrevista que realizamos:  

P2 - “Um texto bom [para alfabetizar] seria um texto curto, com palavras simples, 

com mais facilidade para o aluno e então o trabalho tem que ser com letras, sílabas e 

palavras, mas a partir do texto. Trabalhar pequenos textos e explorar”. (Entrevista, 

novembro de 2016). 

 Para ela, explorar o texto significava escolher palavras para serem destrinchadas em 

partes menores, como as sílabas e as letras. Podemos observar, a partir do evento destacado, 

que as crianças têm a oportunidade de ler a fábula silenciosamente, mas não têm espaço para 

comentar ou expressar qual entendimento fizeram do texto; a leitura em voz alta serve à 

avaliação da professora, quanto à fluência dos alunos. E o evento culmina com a análise de 

palavras, num exercício de reflexão sobre os fonemas e grafemas.    

 No caso de P2, o texto foi tomado sempre como pretexto para ensinar conhecimentos 

sobre o SEA, encerrando-se em si mesmo; e ler foi entendido tão somente como um ato de 

decodificação. A leitura, como produção de sentidos e oferta de contra palavras (GERALDI, 

2002), não é aprofundada no movimento enunciativo-discursivo da docente que faz a 

mediação neste evento.  
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 Esse modo de conceber o texto e a leitura na sala de aula está intimamente 

relacionado a uma concepção de alfabetização como apropriação do SEA, aprendizagem de 

uma técnica e uma competência linguística, algo que, no caso desta professora, é entendido 

como anterior à possibilidade da participação em práticas de letramento; assim, o texto 

funciona apenas como pano de fundo para a aprendizagem do sistema. Podemos notá-la 

claramente quando, às crianças que já se encontravam num nível mais avançado de 

compreensão sobre o funcionamento do SEA, a professora garante o direito de levar o LD pra 

casa, enquanto que às crianças que ainda estavam num estágio menos avançado, a professora 

envia um texto curto, no qual predominavam palavras com sílabas canônicas e, por isso, 

supostamente de mais fácil leitura para as crianças treinarem em casa, indicando que, para 

ela, a aprendizagem da leitura se relacionava com o treino e memorização dos textos. 

 Assim, embora a professora afirmasse tomar o texto como ponto de partida para o seu 

trabalho com a alfabetização, numa tentativa de alfabetizar-letrando, nos eventos de 

letramento que observamos estes textos não significaram a possibilidade da produção de 

sentidos e contrapalavras pelas crianças ou uma atitude ativo-responsiva dos sujeitos, 

apontando para uma concepção de linguagem como uma técnica, como se a língua fosse 

pronta e acabada. 

 Paulo Freire denunciou a abordagem adotada pela professora, como educação 

bancária, na qual o sujeito que aprende é tido como tábula rasa e o professor seria aquele 

capaz de depositar ali todo o conhecimento. Nas palavras do autor: “como seres passíveis e 

dóceis, pois que assim são vistos e assim são tratados, os alfabetizandos devem ir recebendo 

aquela transfusão alienante da qual, por isto mesmo, não pode resultar nenhuma contribuição 

ao processo de transformação da realidade.” (FREIRE, 1976, p. 17) 

 Considerando a escola como lócus privilegiado para o aprendizado de práticas 

letradas na nossa sociedade, não podemos deixar de refletir sobre as concepções que são 

materializadas neste domínio, principalmente porque os alunos estão aprendendo mais que 

decodificar a escrita; assim, não podemos deixar o processo crítico pra depois; Ao contrário, 

é urgente que a escola assuma uma concepção de alfabetização que contemple a natureza 

política, social e cultural da escrita, como apontaram Freire (1976) e Street (2004).   No 

caso de P2, até observamos uma tentativa de inserção de gêneros textuais no seu trabalho, 

como é o caso da leitura da fábula no LD, de lendas, parlendas e trava-línguas, que são, 

inclusive, mencionados em documentos curriculares oficiais da RMR, como gêneros 
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apropriados aos anos iniciais de escolarização. Mas notamos, por exemplo, que a grande 

maioria dos textos no livro didático de língua Portuguesa não foram lidos pela turma, porque 

a professora privilegiava a apropriação do SEA, selecionando as páginas do livro com este 

foco.   

 

Algumas considerações 

Alfabetizar e alfabetizar-se envolve produção de sentidos a partir e sobre textos, como 

indica a perspectiva discursiva e o que está em jogo neste processo, como apontam Paulo 

Freire e os NLS são questões que envolvem a cultura escrita e sua natureza política e social, 

questões anteriores à aprendizagem de uma tecnologia, para usar um termo de Magda Soares 

(1998).   

Nos dois casos analisados neste artigo pudemos observar diferentes modos de ensinar 

e aprender a escrita a partir de textos. Enquanto o evento mediado por P1 traz uma concepção 

de alfabetização abrangente, tomando a leitura do texto literário como diálogo e apontando 

para uma posição de autoria dos alunos, com a proposta de escrita coletiva de um livro 

similar ao que foi lido, no caso de P2, que falava em explorar o texto, não vislumbramos a 

construção de práticas discursivas de fato, marcadas pela reflexão, pela crítica e pela 

produção de contra palavras pelas crianças, nos momentos de interação com o texto. Ao 

contrário, explorar significou reduzir. Palavras retiradas aleatoriamente dos textos, apenas 

para análise de suas partes menores, não estão prenhes de sentido (BAKHTIN, 1995), ao 

contrário, esvaziam-se de suas potencialidades; então questionamos, ao tomar a apropriação 

do SEA como eixo norteador da sua prática, sem atentar para o texto como uma unidade de 

sentido, quantas questões a professora deixou de fora?   
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Resumo:A leitura é um dos caminhos para a construção dos sentidos sobre o mundo e permite que o 

leitor, além de possibilitar que alguém entre em uma história ou fato e se desligue do mundo real para 

entender e compreender o que está lendo (catarse). Diante disso, esse trabalho tem por objetivo 

apresentar uma prática de leitura e escrita desenvolvida com estudantes do 2º ano do Ensino 

Fundamental. Para embasar e dialogar com as ideias apresentadas, tomamos como metodologia a 

pesquisa bibliográfica com destaque para os autores que discutem a temática de alfabetização e 

letramento. Após o desenvolvimento , os resultados apontaram que as atividades desenvolvidas no 

ambiente escolar terão um maior êxito se ocorrerem em colaboração com a família – escola e família 

devem caminhar juntas.  

 

 

Palavras-chave: Alfabetização, Leitura, escrita, Prática de Leitura 

 

Introdução  

 

Um dos grandes momentos da vida escolar de um estudante é quando esse, passa a 

dominar a leitura e a escrita. Nesse ato há uma celebração pessoal e também coletiva, tendo 

em vista que a leitura e a escrita é a possibilidade de acesso desse indivíduo ao mundo 

letrado, permitindo ao novo leitor selecionar o que deseja ler, sem o auxílio de outros, ou 

seja, há uma  autonomia literária.  

De acordo com a pesquisadora Argentina Emília Ferreiro existe, por parte da criança, 

uma história pré-escolar da escrita e mesmo antes de ingressar no ambiente escolar, já teve 

contato com o mundo letrado por meio de livros, anúncios, placas...Por isso, segundo Ferreiro 

é imprescindível que o professor alfabetizador saiba o nível de alfabetização que a criança 

está, traçando caminhos que permitem avanços na aprendizagem. Para a autora existem 4 

níveis de leitura a citar: 

1. Pré-silábico - em um primeiro momento, o aprendiz pensa que pode escrever com 

desenhos, rabiscos, letras ou outros sinais gráficos, imaginando que a palavra assim 

inscrita representa a coisa a que se refere. (MENDONÇA,2011, p.4) 
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2. Silábico – o aprendiz descobre que a palavra escrita representa a palavra falada, 

acredita que basta grafar uma letra para se poder pronunciar uma sílaba oral, mas só 

entrará para o nível silábico, com correspondência sonora, à medida que seus registros 

apresentarem esta relação, por exemplo, para MENINO grafar, MIO (M=me, I=ni, 

O=no), para GATO, GO (G=ga, O=to), BEA (B=bo, E=ne, A=ca) para BO-NE-CA, e 

assim por diante. (MENDONÇA,2011, p.4) 

3. Silábico – Alfabético - cada sílaba pode ter mais de uma letra, mas não se põem todas 

(iniciais, finais, letras mais conhecidas, etc.) Quando se descobre que uma sílaba pode 

ser escrita com a vogal ou com consoante, acaba-se por escrever ambas (ora escreve-

se silabicamente, ora alfabeticamente). (FARAGO, 2016, p.7) 

4. Alfabético - o aprendiz analisa na palavra suas vogais e consoantes. Acredita que as 

palavras escritas devem representar as palavras faladas, com correspondência absoluta 

de letras e sons. Já estão alfabetizados, porém terão conflitos sérios, ao comparar sua 

escrita alfabética e espontânea com a escrita ortográfica, em que se fala de um jeito e 

se escreve de outro. (MENDONÇA,2011, p.5) 

Assim, mesmo não sendo o enfoque desse trabalho discutir a definição de 

alfabetização, considerações sobre essa prática se faz importante, tendo em vista que o relato 

de experiência apresentado aqui se encaixa nessa contextualização. Pouco a pouco a 

alfabetização se se dissociou de letramento, ganhando um significado demasiado abrangente, 

sendo considerado um processo permanente, que se estende por toda a vida, e não se esgota 

na aprendizagem da leitura e da escrita. Para Magda Soares: 

 

É verdade de que de certa forma, a aprendizagem na língua materna, quer 

escrita, quer oral, é um processo permanente, nunca interrompido. 

Entretanto, é preciso diferenciar um processo de aquisição da língua (oral e 

escrita) de um processo de desenvolvimento da língua (oral e escrita);este 

último é que, sem dúvida, nunca é interrompido.Não parece apropriado, nem 

etimológica nem pedagogicamente, que o termo alfabetização designe tanto 

o processo de aquisição da língua escrita quanto a de sua 

desenvolvimento.(SOARES, 2008, p.15)  

 

Ainda segundo a autora a alfabetização é o ato de aquisição do código da escrita e 

leitura, e para isso é necessário o domínio da técnica de grafar e reconhecer as letras, 

estabelecendo a relação de sons e letras e o entendimento e do sistema de escrita (letras, 
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sílabas, palavras. A alfabetização, pois segundo Soares (2008), é compreendida com os 

códigos, as aquisições que podem contribuir com esse processo. 

 

Etimologicamente, o termo alfabetização não ultrapassa o significado de 

“levar a aquisição do alfabeto’, ou seja, ensinar o código da língua escrita, 

ensinar as habilidades de ler e escrever, pedagogicamente atribuir um 

significado muito amplo ao processo de alfabetização seria negar-lhe a 

especificidade, como reflexos indesejáveis na caracterização de sua 

natureza, na configuração das habilidades básicas de leitura e escrita, na 

definição da competência em alfabetizar. (SOARES, 2008, p.15)  

 

Partindo dessa definição e retomando as proposições de Emília Ferreiro, é preciso 

considerarmos que o processo de alfabetização não ocorre exclusivamente na escola e é 

trabalho apenas do professor, tendo em vista que a criança lê o mundo que a rodeia muito 

antes de um aprendizado sistemático e institucionalizado da leitura e escrita. Antes do 

ambiente escolar, ela teve contato com livros, programas televisivos, ouviu histórias, sons, 

músicas, construindo significados sobre aquilo que a cerca. Na escola todo esse 

conhecimento deve ser aproveitado e utilizado na alfabetização. 

Diante disso, as propostas de alfabetização para que tenham êxito e atinjam seus 

objetivos, devem perpassar pelo desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras e 

espaciais dos estudantes, com a finalidade de atingirem e considerarem cada indivíduo e suas 

características, que somam tentativas variadas, até chegar à escrita com a função que exerce 

na vida e no mundo. 

A leitura é um dos caminhos para a construção dos sentidos sobre o mundo e permite 

que o leitor entre em uma história ou fato e se desligue do mundo real para que possa 

entender e compreender o que está lendo. Nessa compreensão entendemos a influência da 

leitura sobre a escrita, já que quem muito lê, tem maior potencialidade de escrever muito 

bem, além de falar com clareza, com um maior vocabulário e desenvolvimento dos sentidos. 

Os livros ultrapassam fronteiras, agem de forma direta na consciência humana, no 

imaginário das crianças, sinalizam perspectivas de vida, no qual o leitor cria e recria novas 

formas, vai além da simples leitura, impulsiona bons leitores, estimulando o aprendizado. Na 

infância agem de forma mágica, porém instrutiva. Na adolescência servem como meio para 

que o indivíduo possa se autodescobrir, de criar, e desenvolver suas habilidades.  

Diante do que até foi exposto, é possível dizer que quando falamos em alfabetização 

não podemos pensar em um momento único, realizado apenas no ambiente escolar. Mas é um 
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processo continuo e requer a colaboração da família e da escola de forma parceira. No tópico 

a seguir apresentaremos o projeto de escrita e leitura desenvolvido com os alunos do 2º ano 

do Ensino fundamental. 

 

Projeto de escrita e leitura: Meu nome em papel e tinta 

 

A escola é historicamente a instituição fora da família, onde há a oferta de um ensino 

formalizado e para que isso ocorra cria-se diversas metodologias a fim de que os estudantes 

apropriem-se dos conhecimentos e façam a articulação e aplicação com a sua vida, 

demonstrando a função social da leitura e o papel social da escola na formação do leitor. Para 

Koch e Elias (2010)  

A escola precisa ser um espaço mais amplamente aberto a todos os aspectos 

culturais do povo, e ir além do ensinar a ler e a fazer as quatro operações. 

Precisa investir em bons livros, considerando que a cultura de um povo se 

fortalece muito pelo prazer da leitura; e a escola representa a única 

oportunidade de ler que muitas crianças têm. É necessário propiciar nas 

salas de aula e na biblioteca a dinamização da cultura viva, diversificada e 

criativa, que representa o conjunto de formas de pensar, agir e sentir do 

povo brasileiro. (apud KOCH; ELIAS, 2010, p. 7). 

 

Conforme percebemos na citação, a escola está para além de um espaço de ensinar ler, 

escrever e contar, mas é um lugar que além disso permite a aplicação desses conhecimentos 

na vida cotidiana e isso de forma crítica. Dessa forma, o conceito básico de leitura, passa ser 

então a produção de sentido sobre o mundo e aquilo que o compõe. Essa produção de sentido, 

por conseguinte, é determinada pelas condições socioculturais do leitor, com os seus 

objetivos, seus conhecimentos de mundo e de língua, que lhe possibilitarão a leitura. 

Segundo Smith (1999) é necessário observar alguns pontos para formação do leitor, 

entre os quais, a disponibilidade de material interessante que faça sentido para o aluno, ou 

seja, quando o professor oferecer um material ou interpor uma proposta que envolva a leitura 

deve fazer uma revisão do material que utilizará para identificar se o que será aplicado trará 

atenção aos alunos. Outro ponto destacado pelo autor é que a prática de leitura seja orientada 

por um leitor mais experiente, compreendido como um guia. Esse não determinará, mas 

impulsionará esse leitor a avançar cada mais em seus conhecimentos. 

Para favorecer o gosto pela leitura, em suas diferentes formas e praticada em infinitos 

lugares, a escola deve proporcionar ambientes favoráveis, como uma biblioteca composta por 
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um acervo diverso, ou até mesmo em sala de aula, mas nesse caso que ocorra com 

planejamento e dentro de um contexto, promovendo a leitura de obras diversas, nas quais os 

alunos possam encontrar respostas para os seus interesses e expectativas. Todavia o que 

vemos na realidade são bibliotecas escolares sucateadas, com falta de obras, e sem um 

planejamento de uso, além disso em sala de aula, muitas vezes a leitura é relegada para o 

momento do: não tem mais conteúdo para passar.  

Essa prática desestimula o prazer de ler, não permite que haja o alargamento das 

experiências e das projeções múltiplas da pessoa leitora nos universos textuais (REBELO, 

1992). Os objetivos gerais de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais é que o aluno seja capaz de:  

 

Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de 

textos escritos de modo a atender a múltiplas demandas sociais, responder a 

diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerar as diferentes 

condições de produção do discurso (BRASIL, 1997, p. 32).  

 

Assim, cabe também à escola elaborar seus objetivos de leitura  evidenciando em 

todos os níveis, a formação do cidadão, ou seja, a formação de uma pessoa consciente, 

participativa e crítica. E todo o projeto político-pedagógico deve ser desenvolvido tendo essa 

premissa, porém isso somente será conseguido se formar leitores consciente.  

Portanto, a relação entre a escola, à leitura e a vida deve ser significativa se não 

distanciar os elos, deve-se criar nas salas de aulas espaços para conversas, para manuseio e 

leitura de materiais escritos variados e situações em que possam ler atendendo a múltiplas 

propostas, participando efetivamente da sociedade letrada. Diante disso, esse tópico tem por 

objetivo apresentar o projeto de leitura e escrita desenvolvido com os alunos do 2º ano do ensino 

fundamental. 

A Escola Municipal Loide Bonfim Andrade, atende um público de classe média baixa, 

localizada em um bairro populoso do município de Dourados. A Escola também tem se 

destacado pelo trabalho realizado na modalidade da educação especial. Geralmente os alunos 

que iniciam os anos Iniciais do Ensino Fundamental (EF), concluem na escola os anos finais 

do EF. 

Os alunos que participaram do projeto Meu nome em papel e tinta, estavam naquele 

momento no 2º ano do ensino fundamental, ou seja, no período da alfabetização. Nessa etapa 
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escolar, os alunos da rede municipal não reprovavam por nota, apenas por falta. Também 

conforme prevê o regulamento escolar municipal, nessa etapa escolar o máximo de aluno por 

sala é de um total de 25, todavia em 2017, havia 27. Desse total apenas 5 alunos 

apresentavam no início do ano escolar domínio da leitura e escrita e no fim do ano letivo 

apenas 1 do total inicial não dominava a leitura e escrita.   

  O projeto meu nome em papel e tinta, fez parte de uma das ações metodológicas 

desenvolvidas durante o ano de 2017 e tive como objetivo central a alfabetização dos alunos. 

Cada etapa do projeto serviu como meio de diagnóstico da evolução da escrita dos 

estudantes, bem como instrumento para avaliar elementos essenciais na escrita como a 

coerência e coesão de um texto.  

Assim, diante dos trabalhos em sala e do acompanhamento de cada aluno, percebemos 

que além dos conteúdos elencados no currículo, era preciso desenvolver um trabalho que 

pudesse aliar tanto a leitura como a escrita, então elaboramos o projeto: Meu nome em papel 

e tinta, cujo objetivo era que os/as estudantes compreendessem seu protagonismo enquanto 

sujeitos históricos e se tornassem ativos/as no processo de ensino aprendizagem, além de 

estimular o trabalho com a escrita e leitura.  

Outra finalidade, foi a interação entre os/as estudantes com a sua família, tendo em 

vista que precisaram pesquisar a origem do seu nome com aqueles que participaram da 

escolha. Uma escolha de um nome, na maioria das vezes é decidido durante toda a gestação e 

envolve familiares e amigos. Alguns nomes são homenagens, outros devoção de santo e ainda 

outros expressam superação como geralmente o nome – Vitória. 

Envolver os alunos em um projeto, desde a sua concepção até sua finalização, derruba 

a estigma de que a criança é apenas receptora dos conteúdos escolares. Algumas vezes, 

enquanto professores, enxergamos o nome dos alunos apenas como um registro no diário, 

ignorando as histórias motivadoras para a escolha. A inquietação em saber essas histórias foi 

o mote para as pesquisas realizadas. Entendemos que conhecer a história do nosso nome, nos 

apropria da nossa identidade, sendo também meio de inserir a criança em sua linha 

geracional. Por isso toda a escrita tinha por base essa temática, todavia, histórias sobre 

aspectos do cotidiano dos estudantes permeavam a ideia central.  

 Para melhor organização e orientação o projeto foi dividido em etapas: 

1º etapa – os estudantes preencheram um formulário, elaborado por nós, com o 

objetivo de conhecer a rotina do aluno e sua relação familiar.  Após recolher os dados fizemos 



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

 

151 

 

uma comparação com a finalidade de apresentar e explicar como as rotinas familiares são 

diferentes, mas cada núcleo familiar estípula e julga o que é melhor para sua convivência; 

2º etapa – Nessa etapa os alunos responderam a seguinte pergunta: Quem escolheu 

meu nome e por qual motivo? Após os dados fizemos novamente uma apresentação em sala 

com o objetivo de mostrar para cada aluno como os nomes são escolhidos de maneira diversa. 

Os relatos foram surpreendentes e percebemos que muitos alunos desconheciam parte de sua 

história e que aquela pergunta, que pareceu simples, gerou recordações e descrições entre pais 

e filhos. 

3º etapa – entrevista com os pais. A entrevista foi realizada por meio do whatsapp, 

ligação telefônica, ou pessoalmente, com o intuito de levantar outras informações sobre o 

nome da criança. Após ler todas as histórias descritas a partir da pergunta geradora, 

percebemos que algumas histórias ficaram com lacunas e essas precisavam sem juntadas para 

que tivessem coerência.  Muitos pais ao relatarem as histórias se emocionaram e isso mostrou 

a profundidade que essas histórias causam. 

4º etapa – escrita e reescrita da história. Durante todas as etapas os alunos escreviam a 

história do seu nome e entregavam para a correção do texto. A proposta era construir uma 

escrita coerente e apontar os erros gramaticais que deveriam ser corrigidos; 

5º etapa – Noite de autógrafos. Nesse dia houve o lançamento do livro e cada criança 

autografou para sua família o livro final. 

 Nessa última etapa as crianças tiveram a consagração de autores da sua própria 

história. Um momento especial dessa noite, foi a chamada para o autógrafo, em que os pais 

ou responsáveis saiam dos seus lugares com os livros nas mãos e iam até uma mesa, onde 

eram recepcionados por seu filho/filha, que segura uma caneta, aguardando para autografar o 

seu nome. Esse ato, concretizou o que já foi colocado aqui nesse trabalho – a criança como 

protagonista. 

 

Considerações Finais 

O processo de alfabetização no Brasil tem sinalizado que muito se tem a apreender, 

compreender e reformular nas práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores e nos 

espaços escolares. Os índices apresentados em avaliações como a Provinha Brasil 

demonstram que o quanto é preciso avançar para que de fato os estudantes saiam do 2º ano do 

ensino fundamental alfabetizados. 
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Nesse trabalho discutimos como a alfabetização é um processo pelo qual todas as 

crianças passam, algumas de forma mais harmoniosa, outras, porém enfrentando maiores 

desafios, isso dependendo do ritmo de cada aluno para a aprendizagem. O professor exerce 

um papel de grande importância ao propiciar não somente a aprendizagem da leitura, mas 

também ao propor situações e procedimentos que proporcionem a compreensão dos 

componentes da leitura. 

 É necessário entender o contexto histórico da alfabetização para que a aprendizagem 

aconteça, podem ser compreendidos como etapas, estágios ou níveis, sucessivos que a criança 

vai assimilando e com isso aumentando o grau de dificuldades que o aluno vai vencendo. O 

processo de ensinar seria uma forma de possibilitar ao estudante desenvolver estruturas 

conceituais e procedimentais que implementem seu desempenho.  

A aprendizagem da leitura é fundamental para que o indivíduo possa entender o 

mundo que o cerca, bem como posicionar-se de forma crítica diante da realidade. Portanto, 

desenvolver a leitura no aluno é função da escola, que deve respeitar a leitura de mundo que 

ele traz a partir de suas experiências sociais, ou seja, sua interação com outros indivíduos e 

com as várias informações veiculadas pelos meios de comunicação de massas, principalmente 

a televisão.  

A mediação do educador, nesse processo didático da alfabetização, propiciará aos 

alunos um novo olhar sobre a leitura e a escrita, desvelando as múltiplas possibilidades que o 

cerca e o modo de lidar com essa realidade. A literatura infantil, explorada em suas 

propriedades formativas, constitui fértil possibilidade para esse intercâmbio.  

Durante todo o desenvolvimento do projeto Meu nome em papel e tinta, comprovei 

que o processo de alfabetização está atrelado à afetividade, sendo essa um instrumento 

facilitador do processo ensino aprendizagem. É fundamental que o educador auxilie o 

educando para que vá além do que sempre vê e ouve, podendo estabelecer novas relações e 

associações, expressar-se e tornar-se mais criativo.  

Todo indivíduo necessita de afeto e em uma sala de aula, não são diferentes, pois 

qualquer relação de convívio e confiança requer a presença da afetividade. Cada professor 

deve conscientizar-se disso para que ocorra um processo ensino aprendizagem mais eficiente, 

e na alfabetização a criança precisa sentir-se segura e amparada.  

Acrescentamos que os espaços afetivos e cognitivos formam um par inseparável, onde 

podemos ver plenamente que a afetividade na aprendizagem deve envolver uma vinculação 
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afetiva entre o ser que ensina e o ser que aprende. Sendo assim, os professores devem trazer 

sempre em mente que o ato de ensinar requer afeto, compreensão. Aprende-se melhor quando 

existe prazer em aprender. 

Acreditamos que este é apenas o início de uma longa busca de aperfeiçoamento e 

conhecimento á qual nós, educadores, nos submetemos. A formação continuada deve fazer 

parte da vida dos educadores. Mas devemos agir de maneira crítica sob o mundo que 

atuamos.  Uma consciência que advém de uma aprendizagem que nos levam a pensar, a 

refletir, a encontrar caminhos para nossa evolução pessoal e profissional. 

Nota-se que a afetividade é fundamental para uma boa aprendizagem na vida do ser 

humano, onde representa um dos aspectos mais significativos na construção de pessoas mais 

saudáveis, mais capazes de tomar decisões sábias e inteligentes e, principalmente, a 

importância que tem a afetividade na vida da criança e como essa relação vai influenciar não 

só na sua formação, mas em toda sua vida com relação ao mundo. 
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Alfabetização possível: experiências de leitura e produção escrita no 

primeiro ano em uma escola pública 

Luísa Jacques Collato 

Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre 

 

Resumo: o artigo aborda a necessidade do professor proporcionar aos alunos das redes públicas 

experiências para a construção da compreensão do sistema de escrita alfabética até o final do primeiro 

ano do ensino fundamental. Situa o leitor por meio de uma breve retomada sobre temas pertinentes, 

sendo eles: a questão das oportunidades de aprendizagem, a discussão sobre métodos de alfabetização, 

e o trabalho com textos – nos seus diferentes gêneros. Relata experiência vivida com alunos de 

primeiro ano do ensino fundamental de escola pública na cidade de Porto Alegre. A prática 

apresentada parte do pressuposto de que todos são capazes de aprender, considerando que não há um 

método miraculoso para alfabetizar, acreditando na perspectiva de alfabetizar letrando – utilizando o 

texto desde o início da alfabetização. Conclui-se que a inserção da criança em práticas sociais de 

leitura e escrita pode facilitar e auxiliar no processo de alfabetização. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Escola pública. Texto. 

 

 

Introdução 

O presente artigo visa relatar minha experiência como professora de escola de turno 

integral da rede municipal de educação de Porto Alegre/RS no ano de 2018. A motivação 
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para a escrita deste relato aconteceu a partir do trabalho desenvolvido com uma turma de 

primeiro ano do ensino fundamental, em que foi possível refletir sobre os seguintes temas: 

descartar o estigma de que alunos de baixa renda não aprendem devido à pobreza; 

descentralizar a questão dos métodos na alfabetização; e apontar a importância do trabalho 

com o texto. 

Objetivo aqui desmistificar o processo de alfabetização, possibilitando que, ao final 

do primeiro ano do ensino fundamental, os alunos dominem o sistema de escrita alfabética, 

consideradas pontuais exceções. Desta forma, ofereço uma reflexão demonstrando como – 

em minha prática pedagógica – foi possível o desenvolvimento destas habilidades, 

destacando o professor como mediador deste processo, que não ocorre por maturação do 

aluno, nem com a utilização de um método miraculoso, mas com intervenções explícitas e 

específicas proporcionadas pelo educador e fundadas em estudos e pesquisas sobre a 

aquisição da escrita. Acredito que o trabalho com textos, desde o início da alfabetização, 

constitui uma aposta possível e eficaz, motivando o prazer pela aprendizagem e fazendo da 

escola um local de construção de conhecimentos significativos para o mundo real, 

entendendo que 

  

[...] as oportunidades de vivenciar práticas de leitura e escrita influenciam 

muitíssimo o ritmo do processo de apropriação do sistema alfabético e dos 

conhecimentos sobre a linguagem usada ao escrever. Como essas 

oportunidades são o que define os ritmos de apropriação, aprendemos, 

também, que não existe “prontidão” para a alfabetização. (MORAIS, 2012, 

p. 75) 

 

Sendo assim, considero importante realizar uma breve retomada sobre alguns temas 

que nortearam esta prática: as oportunidades de aprendizagem, considerando que a 

experiência foi vivida em um contexto de crianças advindas de classes populares; a questão 

dos métodos na alfabetização, para orientar o leitor quanto aos motivos das escolhas 

metodológicas adotadas na prática; e o trabalho com textos, na perspectiva de “alfabetizar 

letrando” (MORAIS, 2012; SOARES, 2018). 

 

Oportunidades de aprendizagem 
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É imprescindível que o professor acredite no potencial de seus alunos, independente 

das dificuldades sociais vividas por eles. Todo ser humano é capaz de aprender, e “contextos 

familiares conturbados, condições financeiras precárias, problemas de aprendizagem não 

diagnosticados não podem se tornar justificativas para o parco avanço de algumas crianças” 

(PICCOLI; CAMINI, 2012, p. 46). 

 Se nas redes privadas de ensino, compreende-se como óbvio o domínio do sistema de 

escrita ao fim do primeiro ano, por que esperar resultado diferente nas escolas públicas? 

Como afirma Morais (2012, p.23), “se o fracasso da alfabetização tem sido um mal que 

atinge quase que somente as crianças pobres, consideramos que um grande problema tem 

sido a aceitação desse estado de fracasso em nossa sociedade, como se fosse natural”. Cabe à 

escola desnaturalizar o fato dessas crianças terminarem o primeiro ano de escolarização sem 

compreenderem o SEA (Sistema de Escrita Alfabética). De acordo com Morais, 

 

[...] muitos educadores passaram a achar não só natural que uma alta 

porcentagem de alunos das redes públicas conclua o primeiro ano sem estar 

compreendendo a escrita alfabética, como também que o processo de 

alfabetização pode “se arrastar”, sem que as crianças cheguem ao final do 

terceiro ano do ensino fundamental com um domínio das correspondências 

grafema-fonema de nossa língua, que lhes permita ler e escrever pequenos 

textos com autonomia. (MORAIS, 2012, p. 23) 

  

A falta de progressão de conhecimentos e de um sistema que garanta um 

acompanhamento diferenciado para os alunos que apresentam dificuldades, assim como a 

ausência de metas específicas para cada ano de escolarização contribuem, em grande medida, 

para o fracasso escolar destes alunos. 

Certamente podemos observar nesta situação um caráter político, no que se refere à 

necessidade de maior investimento na educação pública. Porém, também é imprescindível 

que o professor compreenda seu papel, colocando em prática conhecimentos e buscando 

estratégias para auxiliar as crianças em seu desenvolvimento cognitivo. É urgente que 

deixemos de lado discursos de senso comum que afirmam que o pobre não aprende.  

Tal discurso foi iniciado a partir dos anos 1950, quando a psicologia e as 

universidades resolveram buscar soluções para o fracasso da alfabetização no Brasil, após a 

democratização da escolarização, ocorrendo que: 
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Sem formação pedagógica, sem formação lingüística, os psicólogos 

começaram a aplicar uma variedade de testes e chegaram à conclusão de que 

a grande dificuldade de aprendizagem das crianças na alfabetização devia-se 

ao fato de essas crianças repetentes serem pessoas carentes. Carentes de 

alimentação na infância, carentes de estímulos ambientais, necessários para 

que pudessem desenvolver o conhecimento, carentes de emoções que as 

motivassem para aquisição de cultura, enfim, carentes de praticamente tudo. 

Assim, não podiam aprender. (CAGLIARI, 2009, p. 30) 

 

 Precisamos adotar uma postura ética perante os aprendizes, e de respeito à profissão, 

assumindo que estas crianças podem aprender como quaisquer outras pertencentes a um 

contexto social favorável. Para isso, assume-se o compromisso com a aprendizagem do 

aluno, buscando possibilidades para que o trabalho pedagógico seja realizado de forma a 

proporcionar a compreensão do SEA no primeiro ano. 

Apesar de suas histórias de vida muitas vezes já extensas e contexto social 

desfavorável, essas crianças necessitam de oportunidades de experiências que supram suas 

demandas de aprendizagem. Podemos esperar que, com investimento pedagógico, alunos de 

primeiro ano das escolas públicas sejam capazes de ter o desenvolvimento cognitivo que 

percebemos em crianças de escolas privadas. Como descrito por Morais (2012, p. 23): 

 

Costumamos dizer que vivemos, no Brasil, um verdadeiro apartheid 

educacional, no qual coexistem, sem maiores questionamentos, dois 

sistemas de ensino: aquele destinado às classes médias e à burguesia e “o 

outro”, destinado às camadas populares, no qual se passou a aceitar, como 

natural, que um altíssimo percentual de crianças chegue ao final do primeiro 

ano sem ter compreendido o funcionamento do sistema alfabético. 

(MORAIS, 2012, p. 23) 

 

Tornando-se uma questão de não aceitação do prosseguimento e ampliação do abismo 

social que vivemos atualmente, a educação se faz o principal instrumento para a equiparação 

de oportunidades. Sendo assim, a prática do professor constitui um ato político, em que o 

trabalho pedagógico pode ser capaz de proporcionar condições igualitárias de aprendizagem e 

de oportunidades. 

 

Métodos de alfabetização 
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Historicamente, no Brasil, a questão dos métodos de alfabetização gera polêmicas e 

infindáveis discussões acerca do assunto. Do século XIX ao século XX (mais 

especificamente se estendendo até os anos 1980), os métodos tradicionais, sintéticos e 

analíticos, guiados pelas cartilhas, eram os protagonistas das discussões e discordâncias entre 

educadores. 

Para contextualizar o leitor: o método sintético se trata da prioridade ao valor sonoro 

das letras, e a aprendizagem se dá a partir do estudo das unidades menores da língua em 

direção às unidades maiores. Ou seja, o processo de alfabetização se inicia com o estudo dos 

sons das letras, em seguida das sílabas, para chegar às palavras, frases, e textos. Já o método 

analítico assegurava que essa aprendizagem deveria ocorrer de forma inversa a que propunha 

o método sintético. Isto é, a criança deveria iniciar o processo de alfabetização a partir das 

unidades maiores da língua, em direção às unidades menores. Porém, os textos aos quais os 

alunos eram expostos com o método analítico eram textos artificiais escritos especificamente 

“para alfabetizar”, deixando de lado as questões de significado, compreensão ou riqueza 

literária. Ambos os métodos não permitem o erro, como afirma Morais (2012, p.35), “nunca 

deixam o aluno escrever tal como ele acha que as palavras devem ser escritas”. Portanto, não 

há espaço para a escrita espontânea ou reflexão para o desenvolvimento da competência 

metalingüística1, considerando que 

 

 [...] o pressuposto, nas duas orientações, é o mesmo – o de que a criança, 

para aprender o sistema de escrita, depende de estímulos externos 

cuidadosamente selecionados ou artificialmente construídos com o único 

fim de levá-la a apropriar-se da tecnologia da escrita. Pode-se afirmar que, 

embora tenham sido considerados opostos e até incompatíveis, métodos 

sintéticos e métodos analíticos inserem-se no mesmo paradigma pedagógico 

e no mesmo paradigma psicológico: o associacionismo. (SOARES, 2018, p. 

19-20) 

 

Seguindo tais pressupostos, os métodos tradicionais resultaram no fracasso escolar na 

alfabetização, com altos índices de reprovação e evasão escolar. 

A partir dos anos 1980, surge o construtivismo, baseado na epistemologia genética de 

Piaget e, infelizmente, com equivocadas interpretações. Muitos professores passaram a 

 
1  De acordo com Piccoli e Camini (2012, p. 102): “Falar em competência metalingüística significa falar de um 

conjunto de habilidades que permite ao sujeito raciocinar sobre o próprio uso que faz da língua, ou seja, sobre a 

forma como emprega ou vê serem empregados os recursos lingüísticos.”  
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utilizar o construtivismo como um método de alfabetização em que não seria necessário 

ensinar aos alunos, mas somente deixá-los expostos a textos, que assim a aprendizagem da 

língua escrita ocorreria naturalmente. Contudo, como afirma Soares (2018, p.22), “o 

construtivismo não propõe um novo método, mas uma fundamentação teórica e conceitual do 

processo de alfabetização e de seu objeto, a língua escrita”.  Porém, a partir de práticas que 

acreditavam que a criança se alfabetizaria naturalmente, sem ensino explícito do SEA, o 

construtivismo deu continuidade à história de fracasso na alfabetização no Brasil. 

Apesar das críticas às interpretações equivocadas que os professores deram ao 

construtivismo, é possível afirmar que as teorias construtivistas são mais adequadas para 

explicar a aprendizagem da língua escrita, pois consideram as experiências e os 

conhecimentos anteriores das crianças. Utilizando-se do construtivismo como fundamento 

para opções didáticas, compreende-se que: 

 

A metodologia de orientação construtivista [...] pressupõe que a escrita 

alfabética é um sistema notacional, e não um código, e que, como nos 

ensinaram Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, seu aprendizado envolve um 

complexo trabalho conceitual, que é completamente desconsiderado pelos 

tais métodos tradicionais de alfabetização. (MORAIS, 2012, p.15) 

 

A busca por um método aponta a tentativa de obter a resposta sobre como e o que 

ensinar na alfabetização. Como afirma Soares (2018, p. 23), “na história da alfabetização no 

Brasil, o principal propulsor das periódicas mudanças de paradigma e de concepção de 

métodos tem sido o persistente fracasso da escola em levar as crianças ao domínio da língua 

escrita”. Segue-se a discussão acerca do método como sendo a questão “salvadora” para a 

alfabetização, enquanto mais produtivo seria “pensar em metodologias (no plural) de 

orientação construtivista, antevendo que nunca teremos consensos sobre “a melhor maneira 

de alfabetizar” (MORAIS, 2012, p. 16), negando a escolha de um método como elemento 

essencial para a alfabetização. 

Portanto, é essencial para o professor alfabetizador conhecer a realidade de seus 

alunos e escolher conjuntos de procedimentos fundamentados em pesquisas sobre 

aprendizagem que melhor se adéquem às suas necessidades, percebendo que o método é 

apenas uma das inúmeras questões pertinentes à aprendizagem da língua escrita. De acordo 

com Soares (2018), quem alfabetiza não são os métodos, mas o alfabetizador, que precisa ter 
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conhecimento e estar munido das mais diversas teorias e possibilidades, ao se tratar da 

aprendizagem do sistema de escrita.  

 

 

Alfabetizar letrando: o texto na alfabetização 

 

A utilização de textos na alfabetização constitui outro elemento de discordância entre 

professores. Compreende-se que, quando alinhados às práticas construtivistas, o trabalho com 

textos torna-se possível para os educadores. 

Como comentado anteriormente, os métodos tradicionais utilizavam, em suas 

cartilhas, “pseudotextos” (MORAIS, 2012), que se constituíam de amontoados de frases sem 

sentido, utilizando apenas sílabas e palavras já dominadas pelos estudantes, evitando os usos 

reais da leitura e da escrita. Ademais, como afirmam Costa e Gontijo (2017, p. 429), “a 

descrença na capacidade das crianças de escrever textos faz com que a linguagem escrita seja 

aprendida como atividade sem relevância na vida das crianças.”, submetendo, assim, os 

aprendizes a exercícios penosos e pouco reflexivos. 

 

Porém, com grande influência dos estudos do letramento2, passou a se considerar que 

propiciar vivências dos aprendizes com o mundo real da leitura e da escrita favoreceria o 

processo de alfabetização, dando significado às aprendizagens sistemáticas do sistema de 

escrita. Portanto, como defende Morais (2012, p. 16) “é preciso alfabetizar letrando, isto é, 

praticando a leitura e produção de textos reais.”. Além disso, torna-se necessário que o 

alfabetizador propicie atividades com textos cotidianamente em seu planejamento, pois:  

 

 

Construir a idéia de texto com as crianças significa articular uma gama 

variada de conhecimentos linguísticos, o que necessita de muito 

investimento pedagógico desde o início da escolarização. Isso significa dizer 

 
2 Termo que chegou ao Brasil nos anos 1980 – versão para o português da palavra inglesa “literacy” - surgindo 

como “a necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas 

que as práticas do ler e do escrever resultantes da aprendizagem do sistema de escrita.” (Soares, 2004, p. 6). 

Ainda segundo Soares (1999, p. 18) letramento é “[...] o estado ou a condição que adquire um grupo social ou 

um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. Ou, pessoa que, embora analfabeta, “está 

rodeada de material escrito e percebe seu uso e função”, envolvendo-se em práticas sociais de leitura e de 

escrita. 
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que a rotina, desde o primeiro ano do ensino fundamental, precisa 

contemplar a escrita de textos de forma crescente, não eventual e pouco 

sistemática. (PICCOLI; CAMINI, 2012, p. 70) 

  

Nessa perspectiva, os gêneros textuais3 são aliados ao processo de alfabetizar 

letrando, pois fazem parte do cotidiano real de usos da língua. Crianças pertencentes a classes 

menos favorecidas, que não possuem acesso à ampla gama de gêneros circulantes na 

sociedade, precisam ter no espaço escolar a oportunidade de vivenciá-los, pois, como 

afirmam Piccoli e Camini (2012, p. 92). “cabe à escola oportunizar as situações de uso social 

da leitura e da escrita para que as crianças que não as vivenciaram em casa ou em outros 

ambientes possam experimentar tais situações e compreender os propósitos do ler e do 

escrever.”.  

Práticas de leitura e produção textual na alfabetização constituem uma forma 

riquíssima de propiciar aprendizagens sobre a linguagem, pois como afirma Marcuschi (2007, 

p. 35) “[...] o trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de se lidar 

com a língua em seus mais diversos usos autênticos no dia a dia.”. Certamente que, para 

proporcionar experiências produtivas, o professor selecionará os gêneros mais adequados a se 

trabalhar com determinado grupo de alunos, considerando sua utilidade real na vida dos 

aprendizes. 

Ressalto que, de maneira alguma, será defendida aqui uma “ditadura do texto” 

(MORAIS, 2012), que seria a ideia da proibição do trabalho com unidades menores da 

língua. Acredita-se que na fase inicial da alfabetização, é imprescindível explorar diariamente 

as unidades lingüísticas menores, e nem sempre essas unidades menores serão extraídas de 

um texto. No entanto, é importante que não entremos em uma percepção 

 

[...] fundada na crença de que as crianças só poderão escrever os seus 

primeiros textos quando finalizarem a última lição proposta pelo método 

e/ou livro de alfabetização adotado para o ensino da leitura e da escrita ou, 

ainda, quando dominarem a escrita alfabética. (COSTA; GONTIJO, 2017, p. 

421) 

 

 
3  Definido por Marcuschi (2007, p. 22) como “realizações linguísticas concretas definidas por propriedades 

sócio-comunicativas.” 
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É possível trabalhar com a leitura e a produção de textos desde o início da 

alfabetização. Porém, é importante atentarmos, como afirma Morais (2012), que produzir um 

texto pode ser extremamente árduo para um aluno que ainda não domina as convenções letra-

som, por isso reconhecemos que, para cada nível psicogenético4, precisam-se ter objetivos e 

expectativas adequadas. Conforme vão avançando em suas hipóteses de escrita, alcançando 

mais autonomia e automatização na escrita, os alunos poderão desenvolver, de forma 

crescente, suas produções, como descrito por Cagliari: 

 

 Dentro dessa visão de produção de textos na alfabetização, logo se vê que 

os alunos farão apenas pequenos textos no começo, com uma ou duas frases. 

Depois, irão tentando escrever mais, à medida que ficarem mais fluentes na 

escrita. Certamente, os primeiros textos vêm sobrecarregados de erros de 

todos os tipos. O que vale é o trabalho, não o resultado em si. (CAGLIARI, 

2009, p. 208-209) 

 

Destaco que, apesar da importância do investimento do tempo pedagógico com o 

texto na alfabetização, é importante salientar que os conhecimentos escolares propriamente 

ditos – não contextualizados com os usos reais da língua – continuarão fazendo parte do 

ensino, pois: 

 

A escola é o lugar para se aprender procedimentos para dar conta dessas 

tarefas, tornando o que é “descontextualizado” interessante e desafiante de 

ser aprendido. Não é possível, nem desejável, explorar situações reais de 

comunicação o tempo todo; a escola vive de conhecimentos escolares, e isso 

não significa que ensinar e aprendê-los seja algo entediante. (PICCOLI, 

CAMINI, 2012, p. 25) 

 

Sendo assim, entende-se que submeter crianças em processo de alfabetização à 

realização de atividades mecânicas, nada reflexivas e pouco desafiadoras, desvaloriza a 

aprendizagem, tornando a sala de aula um local penoso e entediante. A produção de textos 

pode ser utilizada como mais um instrumento possível para a exploração das 

correspondências grafema/fonema, já que 

 

[...] as crianças, durante o processo de escrita de seus textos, tomam 

consciência da língua, identificando os fonemas que compõe a fala e a 

 
4 Ferreiro e Teberosky (1999) estabeleceram níveis quanto às hipóteses da escrita das crianças, que foram 

difundidos popularmente como os chamados níveis “pré-silábico”, “silábico”, “silábico-alfabético” e 

“alfabético”. 
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possível representação gráfica desses fonemas, ou seja, realizam uma 

análise das relações sons e letras e letras e sons. Nesse sentido, não é 

necessário primeiro dominar os meios (conhecimentos do sistema de escrita, 

incluindo as relações sons e letras e letras e sons) para, depois, escrever. [...] 

as crianças sem o total domínio da escrita alfabética escrevem e, durante o 

processo da escrita, se apropriam de uma série de conhecimentos que dizem 

respeito ao sistema de escrita. (COSTA, 2015, p. 86-87) 

 

Considerando a necessidade do indivíduo de ser capaz de se relacionar com a leitura e 

a escrita em seus contextos reais, é preciso permitir aos alfabetizandos possibilidades de 

interação com estes textos que dão sentido a aprendizagem, assim como proporcionar que as 

crianças escrevam seus próprios textos, da forma como conseguem, garantido reflexões sobre 

a linguagem, com a intervenção do professor, que cumprirá o seu papel de mediador, 

oferecendo ao aprendiz as informações necessárias para o desenvolvimento de suas 

aprendizagens. 

 

Sobre a experiência 

 

A prática pedagógica descrita neste artigo adota a perspectiva de que método de 

alfabetização é “[...] um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e 

princípios, orientem a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, no que se refere à faceta 

linguística dessa aprendizagem.” (SOARES, 2018, p. 330-331). Sendo assim, foram 

utilizados conjuntos de procedimentos visando o objetivo principal para o primeiro ano: a 

alfabetização. 

A experiência pedagógica esteve alinhada aos pressupostos construtivistas, 

acreditando que os alunos necessitam de um ensino sistemático e intencional para a 

aprendizagem da leitura e da escrita. Pontuo também que, para a apropriação do SEA, foram 

utilizadas estratégias de trabalho com as unidades menores da língua, e não apenas atividades 

com texto. Indo ao encontro do que afirma Morais (2012, p. 181), 

 

Ensinar o sistema alfabético numa perspectiva construtivista implica tratá-lo 

como um objeto de conhecimento em si, com propriedades e convenções 

que o aluno precisa ser ajudado a internalizar. Essa concepção é 

perfeitamente compatível com a idéia de alfabetizar letrando, exatamente 

porque vemos gêneros textuais escritos – com seus usos, funções e 

propriedades – como o segundo objeto ou domínio de conhecimento de que 
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os alfabetizandos precisam se apropriar, para usufruírem de seus 

conhecimentos sobre o SEA. (MORAIS, 2012, p. 181) 

 

O fato da escola em que o trabalho foi realizado ser de turno integral constitui um 

aspecto importante para tornar possível a retomada de conhecimentos anteriores à 

alfabetização e o prosseguimento dos objetivos de primeiro ano. Desse modo, as crianças 

foram acompanhadas por mim no turno da manhã e da tarde. 

Ao recebê-los no início do ano, foi possível constatar que os alunos apresentavam 

carência de experiências escolares, apesar de terem frequentado a educação infantil. Além 

disso, não se tratava de crianças curiosas por conhecimento escolar, configurando um desafio 

construir a ideia de que a aprendizagem formal poderia ser prazerosa, já que, de acordo com 

Dalla Zen, 

 

Estar na escola, atualmente, envolve uma série de desafios para quem ensina 

e quem aprende, uma vez que as ofertas externas – as ruas, os espaços 

públicos com seus recursos atraentes e dinâmicos, a mídia com suas 

imagens, textos, sons, cores – disputam, em posição desigual, com as 

estratégias e materiais didáticos utilizados nas salas de aula. Aprender, 

historicamente, esteve e está ligado à idéia de sacrifício, de tarefa árdua, 

talvez por isso muito distanciado da idéia de trabalho que pode gerar, além 

de conhecimentos, alegria e prazer. (DALLA ZEN, 2008, p. 117) 

 

A escrita espontânea ganhou espaço desde o começo do ano, assim como a interação 

com textos, sendo muito utilizadas as cantigas de roda, que eram exploradas a partir da sua 

forma escrita. As histórias da literatura infantil estiveram presentes ao longo de todo o 

processo, aguçando o prazer pela leitura. O contato com textos proporcionou reflexões que 

geraram curiosidade das crianças quanto ao funcionamento do SEA. Destaco a escrita de 

textos coletivos e a escrita espontânea como agentes essenciais do inicio do processo de 

aprendizagem, pois 

 

[...] quando participa de situações de produção coletiva de textos, nas quais 

o professor funciona como escriba daquilo que os alfabetizandos ditam, ou 

de situações em que pode escrever textos, mesmo que ainda sem escrita 

convencional, a criança avança em seus conhecimentos letrados. (MORAIS, 

2012, p. 119) 
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Assim, as crianças foram auxiliadas a compreenderem o funcionamento da escrita e a 

estrutura dos diferentes textos. Além disso, a escrita espontânea propiciou aos alunos a 

oportunidade de realizarem reflexões sobre a língua, colocando seus conhecimentos em 

prática. As brincadeiras com palavras (DALLA ZEN, 2008), tirando-as de suas posições 

estáticas, transformando-as sonora e graficamente, possibilitaram um trabalho rico – diferente 

das penosas atividades dos métodos tradicionais – com as unidades menores da língua. A 

consciência fonológica e consciência de rimas e aliterações estiveram presentes como 

grandes aliadas ao prazer de aprender, motivando os alunos em suas escritas. 

Intensificando-se as experiências com o SEA, foi possível avançar na exigência das 

escritas dos alunos, a partir do segundo trimestre do ano. Foram realizadas muitas propostas 

de escrita em duplas, para que uma criança com maior domínio das convenções do sistema de 

escrita pudesse auxiliar a outra, em uma perspectiva colaborativa. Ao final deste trimestre, a 

maioria dos alunos já dominava o sistema alfabético, apresentando frequentes dúvidas sobre 

questões ortográficas. 

Sendo assim, o trabalho pedagógico seguiu levando em consideração as necessidades 

que as crianças apresentavam em serem desafiadas com novas situações ainda não 

dominadas. O trabalho com produções textuais de diferentes gêneros ganhou o foco das 

propostas em sala de aula, corroborando Geraldi, quando considera que 

 

[...] tomando-se em conta as diferentes instâncias de uso da 

linguagem e privilegiando-se, na escola, a instância pública de uso da 

linguagem, pode-se definir um projeto de produção de textos com 

destinação a interlocutores reais ou possíveis.[...] Um texto destina-se 

a outro, seu leitor provável, para o qual (os quais) está-se produzindo 

o que se produz.” (GERALDI, 1997, p. 162, grifo do autor) 

 

A motivação de escrever para o outro foi claramente um impulso para o envolvimento 

dos alunos com a escrita. A partir dos clássicos Chapeuzinho Vermelho e os Três 

Porquinhos5 e suas variações, iniciamos um trabalho de produção de textos que utilizou 

diferentes gêneros textuais que apareciam nessas histórias. É necessário ressaltar que todas as 

 
5  Durante a execução do projeto de produção de textos foram utilizados os seguintes livros de literatura infantil: 

“Chapeuzinho Vermelho”, “Chapeuzinho Redondo”, “A verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho”, “Os 

três porquinhos”, “Os três lobinhos e o porco mau” e “A verdadeira história dos três porquinhos”. 
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propostas de produção foram antecedidas por manuseio dos suportes e exploração das 

características dos gêneros textuais estudados. 

Além disso, reelaboramos novo final para a história original de Chapeuzinho 

Vermelho (em que o lobo devora a vovó e a menina) e a escrita de memória de histórias 

popularmente conhecidas pelos alunos – em duplas ou individualmente. Claramente, tais 

propostas configuraram produções propriamente escolares, pois nem sempre as escritas 

teriam interlocutores além da professora, entendendo que 

 

[...] é necessário que as crianças vivenciem na escola práticas de leitura, 

escrita e oralidade, não com a pretensão de que essas situações sejam 

fidedignas às versões sociais não escolares, mas com o objetivo de formar 

comportamentos de leitores e produtores de texto para, assim, tornarem-se 

competentes no uso da cultura escrita. (PICCOLI; CAMINI, 2012, p. 59) 

 

Partindo de situação apresentada em um dos livros, os alunos foram motivados a 

escrever cartas para o personagem lobo mau, que, mesmo se tratando de um interlocutor 

fictício, estimulou as crianças, que especularam qual seria seu endereço e aguardaram 

ansiosamente pela resposta. Para esta atividade – assim como em todos os momentos de 

escrita que propunham a autonomia do aluno – foi preciso auxiliar algumas das crianças em 

suas escritas, com expectativas adequadas aos seus conhecimentos, sabendo que 

 

[...] não é possível, assim como é desnecessário, elaborar planejamentos 

diários direcionados a cada criança, mas é possível sim planejar propostas 

mais “abertas”, em que elas produzam de acordo com suas possibilidades 

cognitivas. Todos os alunos podem, por exemplo, produzir textos, desde que 

sejam incentivados a escrever, mediante a valorização de escritas ainda 

distantes das formas convencionais. Além disso, uma mesma atividade pode 

adaptar-se a diferentes níveis de conceitualização da leitura e da escrita pela 

intervenção da professora. (PICCOLI; CAMINI, 2012, p. 46) 

 

Seguindo as pistas deixadas nas obras infantis lidas, a proposta seguinte foi de 

constuir um livro de receitas vegetarianas para que o lobo parasse de comer porquinhos e 

pessoas. O livro foi intitulado como “Receitas para carnívoros recuperados”, repleto de 

receitas malucas inventadas. Foi um momento de brincadeira unido a reflexões sobre a escrita 

do novo gênero. Os alunos puderam, ainda, seguir uma receita e produzir massinha de 

modelar caseira. 
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Considerando as frequentes dúvidas sobre ortografia que as crianças apresentavam, 

confeccionamos um manual de ortografia. Esta proposta se tornou possível, pois, em uma das 

obras selecionadas, o lobo apresentava uma péssima ortografia, e pedia ajuda a Chapeuzinho 

para escrever melhor. Então, resolvemos ajudar o lobo com o “Manual de Ortografia”. 

 

Figura 1: Manual de ortografia e prefácio escrito coletivamente. 

 

Fonte: acervo pessoal de Luísa Collato, 2019. 

 

Conforme Piccoli e Camini (2012, p. 86), “inicialmente, as crianças escrevem como 

falam, como se a escrita fosse uma ‘transcrição fonética’ da fala. Essa construção, porém, 

precisa caminhar em direção ao conhecimento ortográfico.”. Ainda que a escrita ortográfica 

não fosse um objetivo imposto para o primeiro ano, o avanço para novos conhecimentos se 

fazia necessário, caracterizando um interesse dos próprios alunos, que demonstravam 

curiosidade sobre a grafia das palavras.  

O manual foi composto de regularidades e irregularidades ortográficas selecionadas 

de acordo com os questionamentos dos alunos. Nos casos de crianças que ainda não haviam 

consolidado o SEA, os momentos de exploração da ortografia das palavras eram aproveitados 

para desenvolver outras habilidades, com objetivos diferentes, pois “as intervenções da 
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professora podem ser capazes de incluir todos os alunos em sua proposta de alfabetização 

desde que ela tenha objetivos para cada aluno no processo em que ele se encontra de 

conceitualização da leitura e da escrita.” (PICCOLI; CAMINI, 2012, p. 46). 

Aproveitando o encantamento que os livros infantis estavam proporcionando, solicitei 

que as crianças escrevessem uma notícia de algum fato relevante que poderia estar ocorrendo 

no ambiente encantado da floresta habitada pelo lobo. A proposta surgiu após as notícias já 

terem aparecido em duas oportunidades com a leitura das variações dos clássicos. A partir 

das produções dos alunos, montamos um “Jornal da Floresta”, com notícias, previsão do 

tempo, informações de cinema e esportes que estariam acontecendo no universo dos 

personagens das histórias. 

 

Figura 2: Jornal da Floresta Encantada 

 

Fonte: acervo pessoal de Luísa Collato, 2019. 

 

Tendo sido o último trimestre focado em experiências literárias, propus que 

escrevêssemos um livro de contos como fechamento de um ano repleto de aprendizagens 

sobre o sistema alfabético e de práticas sociais da leitura e da escrita. 

Mesmo considerando as histórias lidas, foi necessário um momento de ensino 

específico da estrutura de uma narrativa infantil. Exploramos as partes que constituem uma 

história: “início”, “meio” e “fim” e quais elementos apareceriam em cada uma delas. Depois, 

foi realizado um levantamento do que uma história deveria ter, como: personagem principal, 
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local, vilão, problema, resolução do problema. Desenvolvemos coletivamente cada um desses 

tópicos, recheando-os com ideias e pensando quais combinações poderiam ser possíveis para 

que a história fosse coerente.  

Cada aluno escolheu os elementos que considerava interessantes para escrever uma 

história de sua autoria. Inicialmente, apenas ilustraram as partes da sua história – o início, o 

meio e o fim. Depois de terem as histórias bem desenvolvidas, as crianças precisaram 

transferir essas narrativas para o papel, na linguagem escrita. Alguns precisaram do auxílio de 

um colega ou professora. Porém, tal situação não desmotivou os alunos, pois “a criança tem 

clareza de que precisa recorrer às pessoas que tenham o domínio desse conhecimento para 

ajudá-la na construção de um enunciado escrito. [...] solicita a ajuda do outro, pois sabe que 

está lidando com um objeto cultural que ainda não domina completamente” (COSTA, 2015, 

p. 79)”. 

Ao fim, o livro intitulado “Histórias de Magia e Horror” ficou disponível na biblioteca 

da escola. Os alunos sentiram-se orgulhosos por se verem como autores que seriam lidos por 

muitas pessoas, vivenciando a real função que a leitura e a escrita representam. 

 

Figura 3: Livro "Histórias de Magia e Horror" 

 

Fonte: acervo pessoal de Luísa Collato, 2019. 

 

 

Entende-se que foram proporcionadas aos alunos práticas adequadas a seus 

questionamentos e necessidades conforme o nível de escrita, na concepção de que estar 
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alfabetizado “pressupõe a possibilidade de participar de práticas letradas que implicam a 

capacidade de ler e compreender textos curtos, bem como de produzir textos também com 

curta extensão.” (MORAIS, 2012, p. 149), e não apenas atingir a hipótese alfabética de 

escrita. 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Antes de qualquer consideração acerca dos resultados da experiência exposta, 

considero importante ressaltar que a possibilidade de retomar conhecimentos anteriores à 

alfabetização e superá-los se tornou concebível devido à frequência em turno integral dos 

alunos na escola, acompanhados pela professora. O tempo investido para que as crianças 

desenvolvessem habilidades as quais deveriam ter obtido durante a educação infantil, mas 

que chegaram ao primeiro ano de escolarização sem ter tido a chance de se apropriar, foi 

essencial para o sucesso na alfabetização dos alunos. Contudo, a carência de conhecimentos 

sobre o espaço escolar e o sistema alfabético não configura um problema de aprendizagem, 

apenas evidencia a falta de oportunidades em suas vidas. De acordo com Cagliari, 

 

As crianças pobres têm mais coisas para aprender, ao entrar na escola, do 

que as crianças ricas, por causa da história de vida de cada uma e da 

natureza das nossas escolas. Isso, no entanto, não deve ser confundido com 

falta de capacidade mental, perceptiva, motora, psicológica, ou seja lá o que 

for. (CAGLIARI, 2009, p. 31) 

 

 Sendo assim, acredito que, com tempo, planejamento e investimento, os alunos de 

escolas públicas podem dominar o SEA ao fim do primeiro ano.  Percebo a relevância de ter 

podido proporcionar aos alunos, de forma sistemática e com o tempo adequado, o 

desenvolvimento das competências necessárias para a alfabetização. 

As escolhas de procedimentos para a construção das aprendizagens partiu de uma 

compreensão de que é necessário conhecimento e segurança do processo de alfabetização. 

Cada caminho escolhido foi fundamentado em estudos sobre como ocorre o processo de 
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aquisição da escrita em consonância com as estratégias que melhor desenvolveriam tais 

habilidades com a turma. Por isso, evidencia-se a importância do alfabetizador conhecer 

como ocorre a apropriação da escrita alfabética e quais são as metodologias possíveis e mais 

adequadas para o seu grupo de alunos, considerando suas experiências, assim como defende 

Soares: 

 

Em outras palavras, o que se propõe é que uma alfabetização bem sucedida 

não depende de um método, ou, genericamente, de métodos, mas é 

construída por aqueles/aquelas que alfabetizam compreendendo os 

processos cognitivos e linguísticos do processo de alfabetização, e com base 

neles desenvolvem atividades que estimulem e orientem a aprendizagem da 

criança, identificam e interpretam dificuldades em que terão condições de 

intervir de forma adequada [...] (SOARES, 2018, p. 333-334) 

 

 A opção por alfabetizar por meio da inserção da criança no mundo letrado 

proporcionou reflexões e aprendizagens significativas sobre o sistema de escrita, que 

resultaram em uma prática de sucesso, levando os aprendizes a alcançarem objetivos além 

dos previstos para o primeiro ano de escolarização. A escolha desses procedimentos para o 

ensino também nos mostra que “o conjunto das escolhas pedagógicas caracteriza uma escolha 

política. É um determinado sujeito leitor e escritor, e não outro, que se escolhe formar em 

parceria com as outras instâncias que atuam nessa formação” (PICCOLI; CAMINI, 2012, 

p.15). 

 O trabalho com textos propiciou que as atividades se desenvolvessem com o 

encadeamento e a progressividade intencionais previstas no planejamento pedagógico de cada 

aula, visando, assim, que os alunos aprofundassem, a cada nova proposta, seus 

conhecimentos acerca da leitura e da escrita. 

 Por fim, foi possível perceber os ganhos em aprendizagem a partir das perspectivas 

adotadas. Crianças que iniciaram o ano com uma hipótese pré-silábica de escrita, ao final do 

ano letivo, já liam e produziam textos. Para mudarmos o quadro desastroso da alfabetização, 

é necessária a busca contínua por aprofundar e construir novos conhecimentos, 

compreendendo, historicamente, como vem ocorrendo a alfabetização no Brasil. Dessa forma 

– crítica e lúcida – acredito na viabilidade da oferta de uma educação de qualidade, igualitária 

e consciente para nossos alunos, garantindo a plena aprendizagem do funcionamento do SEA 

no primeiro ano do ensino fundamental. 
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Resumo: O artigo tem o objetivo de apresentar um estudo sobre as práticas pedagógicas em classes 

de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Partindo da observação de seis turmas do Ciclo de 

Alfabetização em uma escola da rede pública estadual paulista em dois diferentes momentos (2015 e 

2016), a pesquisa faz um levantamento de propostas de trabalho no ensino da Língua Portuguesa em 

quatro eixos: natureza das atividades, natureza das demandas feitas aos alunos, natureza linguística 

das propostas e natureza interacional nas dinâmicas de produção da turma. As conclusões do estudo 

apontam para o predomínio de atividades de escrita em uma perspectiva notacional, nas quais 

prevalecem o objeto e a razão do escrever em detrimento da definição de interlocutores.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Ciclo de alfabetização. Práticas pedagógicas. 

 

 

Introdução: a pesquisa 

O presente artigo faz parte de um estudo sobre as práticas de ensino da língua escrita 

em uma escola da rede pública estadual no interior de São Paulo, entre os anos de 2015 e 

2016 (ROSSI, 2018), que compilou dados em seis turmas do ciclo de alfabetização. 

Com base no pressuposto de que as práticas de linguagem, em especial as de escrita, 

são essenciais para a alfabetização, a investigação teve o objetivo de contribuir para as 

discussões sobre a natureza das propostas de ensino da língua escrita, buscando depreender as 

tendências de ensino.  

 Em uma perspectiva interacionista de educação e discursiva de linguagem, o que 

ensinar, como, para quem e para quê são aspectos importantes que devem guiar o processo 

de ensino, subsidiando decisões didáticas e, certamente, direcionando a aprendizagem dos 

alunos. 

 Se a aprendizagem da escrita tem papel fundamental na formação do sujeito-autor, é 

imprescindível que a escola atue de maneira planejada e sistematizada para que a criança 

encontre possibilidades de escrever e ampliar seus conhecimentos linguísticos. Não obstante, 
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na prática, conforme mostram alguns estudos (GERALDI, 2001; COLELLO 2012, 2017), o 

desempenho da escrita revela, muitas vezes, o desaparecimento da autoria ao longo do 

percurso escolar. Vem daí a necessidade de se repensar as práticas de ensino da língua. 

Ampliar o conhecimento sobre elas pode ser um poderoso aval para a recondução do ensino e 

de processos de formação docente. A esse respeito, vale lembrar os postulados de Micotti 

(2014) para quem as aulas e lições afetam diretamente: as atividades de professores e alunos, 

as interações entre eles, as ênfases do ensino, os usos dos recursos didáticos, as avaliações e a 

atenção aos processos cognitivos. Essas dimensões da prática pedagógica, nem sempre 

evidentes aos educadores, constituem o foco da presente pesquisa com o propósito de revelar 

concepções e tendências de ensino. 

Como recurso metodológico, optou-se por um estudo de caso com o foco nas práticas 

docentes no ciclo de alfabetização em uma escola da rede estadual paulista, perseguindo 

quatro eixos de investigação: natureza das atividades, natureza das demandas feitas aos 

alunos, natureza linguística das propostas e natureza interacional nas dinâmicas de produção 

da turma. 

A definição desses eixos foi orientada pelo princípio postulado por Geraldi (2013) 

para a produção textual: trabalhos produzidos na escola e não para a escola. Isso significa 

que a escola deve ser um espaço privilegiado para os alunos escreverem, produzirem 

significados e constituírem-se como autores (em oposição a um espaço para executarem 

tarefas escritas). 

Além disso, pensou-se em eixos que atendessem a três requisitos fundamentais: a 

produção textual como prática de autoria, o ajustamento na textualização à língua escrita - “a 

linguagem-que-se-escreve1” (TEBEROSKY, 1992) - e as possibilidades de análise e reflexão 

sobre a língua.   

Em consonância com esses princípios, os eixos para a análise das propostas de ensino 

podem ser explicados da seguinte forma:  

a) Natureza das atividades (oral, leitura, escrita ou múltiplas linguagens) 

Considerando os estudos que diferenciam e, ao mesmo tempo, relacionam oralidade e 

escrita (BARTHES, 2004; TEBEROSKY, 1992), os PCNs (BRASIL, 1997) e, ainda, 

as dimensões da linguagem (oral, escrita, kinéstica, sonora e icônica) mencionadas 

 
1 O termo “linguagem-que-se-escreve” é utilizado por Teberosky (1992) para indicar construções linguísticas 

típicas da língua.  
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por Colello (2004), entende-se que o desenvolvimento linguístico é um processo 

amplo, razão a escola deve integrar leitura e escrita, além das múltiplas linguagens, 

como o desenho, a música etc. 

b) Natureza das demandas (notacional, discursiva ou notacional e discursiva) 

Entendendo que a aprendizagem da língua deve atentar simultaneamente para o polo 

fechado (notacional) e o polo aberto (discursivo) da língua, o eixo foca as atividades 

em classe como possibilidades de desenvolvimento da textualidade – a “linguagem-

que-se-escreve” (TEBEROSKY, 1992). 

c) Natureza linguística das propostas (o que, para que e para quem) 

Como quem escreve sempre tem algo a dizer para alguém, parece apropriado observar 

se as práticas de linguagem da escola deixam claro aos alunos “o que”, “por que” e 

“para quem” escrever. Esses aspectos permitem que os alunos se “localizem” na 

proposta e reconheçam seu lugar na produção. Possibilitam, ainda, que a situação 

comunicativa seja percebida e compreendida pelo aluno, ou seja, que o aprendiz tenha 

consciência das intenções comunicativas da proposta/de sua produção escrita. 

d) Natureza interacional nas dinâmicas de produção da turma (sem interação, 

interação entre alunos e interação com o professor) 

Sem desmerecer os benefícios dos trabalhos individuais (TOLCHINSKY, 1993), 

parece certo que as interações em classe favorecem os processos reflexivos. Assim, 

procurou-se observar o modo como se organizam as dinâmicas interpessoais em sala 

de aula (professor/aluno e alunos entre si). 

Para fins do estudo de caso, acompanhamos, durante uma semana e pelo período de 

durante 2 anos, seis turmas representantes do ciclo de alfabetização: 1º, 2º e 3º anos de 2015 e 

de 2016. 

  

Propostas didáticas no ciclo de alfabetização 

A análise e organização do corpus de cento e vinte e três atividades de língua escrita 

(amostra das aulas de Língua Portuguesa), podem ser sintetizadas pela seguinte tabela: 

 

Tabela 1 – Classificação das atividades no Ciclo de Alfabetização 

Eixos de investigação Quantidades % 

Natureza Oral 0 0% 
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das 

atividades 

Leitura 36 29,3% 

Escrita 46 37,4% 

Oral / Escrita 3 2,4% 

Leitura / Escrita 15 12,2% 

Oral / Leitura / Escrita 14 11,3% 

Escrita / Outras linguagens 3 2,4% 

Leitura / Escrita / Outras 

linguagens 
3 2,4% 

Oral / Escrita / Outras 

linguagens 
1 0,8% 

Oral / Leitura / Escrita / 

Outras linguagens 
2 1,6% 

Outras linguagens 0 0% 

Natureza 

das 

demandas 

Notacional 49 39,8% 

Discursiva 30 24,4% 

Notacional / Discursiva 44 35,8% 

Natureza 

linguística 

das 

propostas 

O que 10 8,1% 

Por que 0 0% 

Para quem 0 0% 

O que / Por que 67 54,5% 

O que / Por que / Para 

quem 

46 37,4% 

Nenhum dos aspectos 0 0% 

Natureza 

interacional 
nas 

dinâmicas 

de produção 

da turma 

Sem interação 41 33,3% 

Interação entre os alunos 2 1,6% 

Interação professor e aluno 71 57,7% 

Interação entre os alunos e 

entre professor e alunos 
9 7,3% 

   

Com base nesses dados, passamos a considerar as tendências nos referidos eixos de 

investigação. 

 

Natureza das atividades 

 O Gráfico 1 mostra a distribuição percentual dos aspectos observados quanto à 

“natureza das atividades” nas turmas observadas: 
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Gráfico 1 - Resultados relativos à natureza da atividade – Ciclo de Alfabetização 

 

A despeito das diretrizes que propõem a integração de diferentes dimensões da 

linguagem, na escola estudada, essa conjugação ficou desequilibrada, pois as professoras 

deram ênfase à modalidade escrita da língua, o que nos permite situar as seguintes 

tendências: 

a) Prevalência da cópia em oposição às possibilidades de reflexão linguística 

Essa tendência foi observada em cinco das seis turmas acompanhadas. Das quarenta e seis 

atividades, quarenta e uma foram referentes a atividades de cópia. Considerando essa 

prevalência, vale perguntar: qual é a eficiência da cópia como metodologia de ensino? 

A resposta negativa é objetivamente assumida pelo Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA, 2001, p. 272): 

 

A cópia ensina a escrever 

Não é verdade. A cópia tem sido considerada uma atividade de escrita, 

utilizada com frequência nas séries iniciais com o objetivo de ensinar a 

escrever. A ela se atribuem poderes que não possui: nenhuma criança 

aprende a produzir escrita, copiando. Copiar é transcrever, não é escrever – 

escrever é uma forma de expressar por escrito, de representar por escrito o 

que se pretende dizer. 
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Endossando as mesmas ressalvas às cópias justificadas pelo PROFA (casos de escritas 

motivadas pelos interesses dos alunos, casos nos quais a cópia tenha uma razão de ser como 

em receitas culinárias, relatos de histórias  compostos coletivamente), Chartier (s/d) faz 

questão de afirmar: 

 

Como exercício escolar, a cópia é uma atividade clássica que pode ser 

relacionada a um ato mecânico e repetitivo de escrita que mantém os alunos 

ocupados, sem uma compreensão sobre o que copiam, ou pode ser um ato 

inteligente do aprendiz. 

 

De fato, algumas propostas de cópia observadas nas diversas turmas estavam 

relacionadas ao registro de textos significativos produzidos coletivamente, mas esse critério 

não representou a maioria das solicitações de cópias. Nas turmas estudadas, copiava-se nos 

cadernos principalmente o cabeçalho e as rotinas de trabalho registradas na lousa. Em outros 

casos, o livro didático funcionava como modelo para a cópia, uma estratégia bastante 

duvidosa de assimilar conteúdos. 

Considerando o tempo que a cópia levava (principalmente nas classes do 1º ano), cabe 

aqui outro questionamento relativo ao uso do tempo didático: o consenso dos professores 

sobre a restrição de tempo na escola pode ser compatível com longas atividades que pouco ou 

nada acrescentam no processo de aprendizagem da língua? A esse respeito, vale situar duas 

hipóteses não excludentes: ou a cópia representa uma opção pouco consciente do professor, 

ou se ela se propaga na escola por força de uma cultura já instituída e pouco questionada. 

 Contrariando a prática da cópia, reafirmam-se os postulados de diferentes paradigmas 

teóricos (abordagens construtivista e histórico-cultural) sobre a aprendizagem da língua em 

efetivas práticas comunicacionais que constituem os sujeitos e os insere na cultura letrada.  

b) Leitura como prática centralizada nas professoras 

As propostas de leitura costumavam ocorrer no início das aulas e estiveram, em sua 

maioria, centralizadas nas professoras, com os alunos em uma postura mais passiva 

(expectadores da linguagem escrita).  

Em todas as aulas, depois da cópia do cabeçalho e da rotina de trabalho, a professora 

lia uma passagem literária. De alguma forma, essa leitura foi a única oportunidade de 

aproximar os alunos da linguagem escrita em uma perspectiva de fruição estética.  

Para além disso, vale registrar que outras práticas de leitura foram observadas, como a  
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ida à “Sala de Leitura”, onde os alunos permaneciam, durante cinquenta minutos por semana, 

para ler livros, interagir com os colegas na escolha de livros e ouvir uma leitura, no estilo de 

uma contação de histórias. Nessas situações, foi possível observar que não havia um ensino 

sistemático de comportamentos leitores aos alunos. Por exemplo, não ensinavam a eles as 

estratégias para procurar um livro dentre todos os dispostos nas prateleiras da sala, nem 

ensinavam que eles poderiam ler sumário de uma obra para avaliar o seu interesse. A 

profissional encarregada da sala parecia estar mais preocupada com a integridade dos livros, 

vigiando para que as crianças não os estragassem e também para que não fizessem bagunça 

durante a permanência na sala. De qualquer forma, a atividade funcionava como um 

momento a mais para oportunizar a leitura na escola e em casa, dada a possibilidade de 

empréstimo de livros. 

O desafio de colocar as crianças em contato com livros para que realizassem leituras 

pareceu prejudicado pela frágil mediação da professora responsável, pelo seu precário 

planejamento e pela pouca sistematização de vivências letradas mais específicas. A esse 

respeito, vale lembrar a necessidade de se compreender a leitura e a escrita como objetos de 

ensino. Assim, 

  

O primeiro aspecto que deve ser analisado é o abismo que separa a prática 

escolar da prática social da leitura e da escrita: a língua escrita, criada para 

representar e comunicar significados, aparece em geral na escola 

fragmentada em pedacinhos não-significativos; a leitura em voz alta ocupa 

um lugar maior no âmbito escolar que a leitura silenciosa, enquanto que em 

outras situações sociais ocorre o contrário [...]. Ler é uma atividade 

orientada por propósitos – de buscar uma informação necessária para 

resolver um problema prático e se internar em um mundo criado por um 

escritor -, que costumam ficar relegados do âmbito escolar, onde se lê 

apenas para aprender a ler e se escreve somente para aprender a escrever. 

A versão escolar da leitura e da escrita parece atentar contra o senso comum. 

Por que e para que ensinar algo tão diferente do que as crianças terão de 

usar depois, fora da escola? (LERNER, 2002, p. 33) 

 

 

Cabe destacar que, em todas as classes, havia um acervo de livros literários e não 

literários, como revistas de generalidades e histórias em quadrinhos. Os professores, em sua 

maioria, davam acesso a esse acervo nos momentos em que os alunos terminavam atividades 

e poderiam então “distrair-se” e “ocupar-se” com a leitura, como se essa atividade fosse 

apenas uma alternativa secundária às propostas diárias. Nessa situação poderíamos questionar 
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se o acesso aos livros estaria efetivamente marcado por uma intencionalidade de ensino da 

língua escrita. A observação das práticas faz com que se acredite que a resposta a esse 

questionamento seja “não”. 

Contrariando a tendência da prática da leitura como atividade secundária ou 

alternativa, poderíamos advogar, assim como Colomer (2007, p. 117), a importância de se 

criar oportunidades para que as crianças possam viver “em um ambiente povoado de livros, 

no qual a relação entre suas atividades e o uso da linguagem escrita seja constante e variada”. 

c) Prioridade para a língua verbal e escrita 

A articulação entre diferentes manifestações da linguagem ocorreu em 33,1% das 

propostas, sendo a combinação mais utilizada, a da leitura e escrita (12,2%), o que coloca em 

evidência a valorização da linguagem verbal em detrimento de outras possíveis. 

Propostas didáticas com a combinação entre oralidade e escrita são interessantes no 

processo de alfabetização, pois as crianças que ainda não sabem grafar as palavras podem, 

por meio do discurso oral, produzir textos com a “linguagem-que-se-escreve”. Um exemplo 

dessa prática pode ser a produção oral de um texto tendo o professor, ou um colega do aluno, 

como seu escriba. Ainda que pouco explorada, essa prática foi observada em todas as seis 

turmas acompanhadas. 

Não foram observadas propostas nas quais o ensino da língua escrita estivesse focado 

na modalidade oral da língua, nem mesmo em outras dimensões da linguagem (kinéstica, 

sonora e icônica). Esse dado deve ser visto com preocupação, pois, como destaca Colello 

(2012, pp. 195-196), 

 

Em nossa cultura, o indivíduo convive, desde muito cedo, com uma intensa 

diversificação de meios de registro e com a multifuncionalidade dos 

recursos gráficos. Muitas vezes, as informações recebidas superam as 

formas estritamente alfabéticas, e a sua decodificação faz parte de um 

processo mais amplo de letramento ligado à cultura e às práticas sociais. A 

compreensão de tantas possibilidades dadas pela relação entre sistemas é, 

sem dúvida, um aprendizado que se processa pelas considerações dos 

componentes diferenciados e integradores nos diversos propósitos de 

comunicação. O conhecimento notacional em sua complexidade evolui no 

contexto dessa diversidade, paralelo à construção dos saberes e, muitas 

vezes, à revelia da escola. Obcecados pela rápida alfabetização e pelo anseio 

da correção ortográfica e gramatical, muitos educadores operam centrados 

em uma hierarquia de valores socialmente instituídos, privilegiando a 

aprendizagem estanque da língua em detrimento do estímulo à riqueza e 

amplitude das possibilidades de expressão dadas pela conjugação inteligente 

de recursos e sistemas (incluindo a própria escrita). 
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 A centralização do ensino em atividades de escrita empobrece a criação de repertório 

por parte dos alunos e, de certa forma, afasta as práticas escolares do mundo real, no qual os 

alunos estão, a todo momento, interagindo com diversas dimensões da linguagem.  

 

Natureza da demanda 

O eixo de investigação “natureza da demanda”, pautou-se pelo princípio do ensino 

diferenciado em complementar dos aspectos notacionais e discursivos, o que favorece a 

compreensão da língua escrita e a inserção do sujeito no universo letrado. O Gráfico 2 mostra 

a distribuição percentual dos critérios observados nas turmas observadas: 

 
       

Gráfico 2 - Resultados relativos à natureza da demanda – Ciclo de Alfabetização 

 

A análise dos dados permitiu delinear as seguintes tendências interdependentes:  

a) Predomínio do aspecto notacional 

As propostas didáticas de cunho notacional perfizeram a grande maioria dos episódios 

observados. Essa tendência (com exceção do 3º ano de 2015, em que os aspectos notacionais 

estavam em equilíbrio com os aspectos discursivos) evidenciou a preferência das professoras 

por atividades de escrita. Propostas centradas na notação representaram 40% das atividades 

registradas, indicando o tempo investido, pelas professoras, em atividades com apenas um 

foco: a aquisição do sistema.  
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A despeito da relevância das atividades notacionais como estratégia para se 

compreender o sistema (aspectos fonéticos, ortográficos ou gramaticais), não se pode 

descuidar do equilíbrio entre notação e discursividade, sob pena de se corromper a natureza 

discursiva e dialógica da língua escrita (GERALDI, 2006), o que nos leva à próxima 

tendência. 

b) Tímida integração entre os aspectos notacionais e discursivos 

A articulação entre propostas que mobilizavam reflexões notacionais e discursivas 

representou apenas 35,5% dos episódios observados, o que significa 44 das 123 atividades de 

Língua Portuguesa propostas. O dado parece particularmente preocupante porque a 

articulação das dimensões notacional e discursiva é essencial nas produções textuais, em 

especial, para promover, no Ciclo de Alfabetização, a escrita com propósitos sociais, 

interlocutores e propósitos previstos, isto é, para garantir o sentido de aprender a escrita com 

base na “linguagem-que-se-escreve”. Assim, é  

 

necessário ter presente que o processo de aprendizagem se dá pela 

participação nos processos interativos, ou seja, somente com práticas 

linguísticas [...] que podemos aprender a língua que nos faz sermos o que 

somos [...]. Palavras são recursos expressivos disponíveis na língua, mas são 

as operações com esses recursos que produzem o sentido efetivo do 

discurso. (GERALDI, 2009, pp. 226-229) 

 

c) Fragilidade dos apelos discursivos  

As atividades discursivas foram pouco realizadas, reforçando a tendência de que, no 

Ciclo de Alfabetização, a ênfase fica no notacional (domínio do sistema, ortografia e 

gramática), uma evidência do falso pressuposto de que o domínio do sistema é uma fase 

preliminar para o efetivo uso língua na esfera social (COLELLO, 2012). Ainda que os alunos 

estivessem produzindo alguns textos, não havia, propriamente, discussões sobre eles ou 

reflexões sobre os mecanismos de construção discursivas. Em outras palavras, foram 

atividades mecânicas, tratadas como mero ativismo escolar. 

A esse respeito, vale lembrar que é necessário tomar o texto como uma possibilidade 

de desenvolvimento da textualidade (TEBEROSKY, 1992) e que o texto deveria entrar na 

sala de aula como ponto de partida e de chegada para a construção dialógica do dizer: “o 

produto de uma atividade discursiva onde alguém diz algo a alguém” (GERALDI, 2013, p. 

67). Por isso, na escola, os aspectos discursivos devem ser sempre incentivados de modo que 
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a prática dialógica possa ocorrer a partir de diferentes formas de interação, em diferentes 

momentos de produção, com diferentes propósitos de realização e, sobretudo, pelo 

acompanhamento nas diferentes etapas de planejamento, problematização temática, 

textualização, revisão, apresentação etc.  

 

Natureza linguística das propostas 

No eixo de investigação “natureza linguística da proposta”, o foco direcionou-se para 

as observações relativas às condições de produção textual em que os alunos foram colocados 

pela contextualização das tarefas, ou seja, se sabiam o que, por que e para quem estavam 

realizando a tarefa. O Gráfico 3 mostra a distribuição percentual desses critérios nas turmas 

observadas: 

 
Gráfico 3 - Resultados relativos à natureza linguística da proposta – Ciclo de Alfabetização 

 

Com base nos dados coletados, é possível delinear a tendência da prioridade do objeto 

sobre a interlocução. 

Das propostas didáticas de ensino da língua escrita, 54,5% foram realizadas com a 

ciência dos alunos sobre o “o que” e o “porquê” estavam escrevendo, mas apenas 37,4% 

foram informados sobre o “para quem” estavam dirigindo sua produção, ou seja, menos da 

metade das tarefas previam um interlocutor. Essa condição sugere, implicitamente, a 

prevalência do pressuposto tipicamente escolar de que as atividades realizadas devem ser 

entregues ao professor para que possam ser corrigidas e registradas como tarefas cumpridas. 
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Em face dessa constatação, cabem os seguintes questionamentos: estariam as 

professoras garantindo a integridade do objeto de conhecimento (a língua escrita como 

instrumento social de comunicação)? Estariam os alunos em condições de aprender a partir 

de seus lugares como usuários da língua e partícipes do universo letrado? Se quem escreve 

tem algo a dizer a alguém, como é possível escrever sem saber ao certo para quem se está 

escrevendo? 

Esses são os questionamentos que deveriam permear o planejamento (e também a 

reflexão sobre as práticas realizadas com a turma) de ações didáticas de todos os professores, 

pois, se as práticas de produção textual na escola estão muito afastadas das práticas sociais, 

perde-se não só o significado da tarefa, mas também - e principalmente - o sentido da 

aprendizagem da língua. 

Nessa perspectiva, é possível apontar para a correlação desse eixo com os anteriores: 

quando as atividades de ensino aparecem concentradas na escrita, privilegiando a dimensão 

notacional e a postura mais passiva do aluno, elas tendem a perder sua força como 

instrumentos de interação e comunicação dados pelos contextos, propósitos e interlocutores. 

Diante desse cenário, muitos pesquisadores (COELHO, 2009; COLELLO, 2014, 

2012, 2017; FERREIRO, 2001, 2009; GERALDI 2013; LERNER, 2002; TEBEROSKY, 

1992; WEISZ, SANCHEZ, 2003) criticam o divórcio entre as práticas sociais e as práticas 

escolares, o que justifica a preocupação de Lerner (2002) sobre a importância de a 

transposição didática não comprometer a natureza do objeto de aprendizagem. No caso da 

escrita, importa preservar a essência comunicativa que dá sentido à linguagem, ao invés de 

camuflar seu propósito eminentemente interativo:  

 

[A transposição didática] Deve ser rigorosamente controlada, porque a 

transformação do objeto – da língua escrita e das atividades de leitura e 

escrita, em nosso caso – teria que se restringir àquelas modificações que, 

realmente, são inevitáveis. Como o objetivo final do ensino é que o aluno 

possa fazer funcionar o aprendido fora da escola, em situações que já não 

serão didáticas, será necessário manter uma vigilância epistemológica que 

garanta uma semelhança fundamental entre o que se ensina e o objeto ou 

prática social que se pretende que os alunos aprendam. A versão escolar da 

leitura e da escrita não deve afastar-se demasiado da versão social não-

escolar (LERNER, 2002, p. 25). 

 

Quando reconhecem o que estão escrevendo, por que estão escrevendo e para que ou 

para quem estão escrevendo, os alunos têm melhores condições de se “localizarem” na 
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proposta e de reconhecerem seu lugar na produção: além da consciência do propósito 

comunicativo, passam a compreender o sentido da língua na esfera social e, 

consequentemente, passam a se comprometer com a construção textual: a escrita como um 

efetivo dizer.  

  

Natureza interacional nas dinâmicas de produção da turma 

Outro eixo a ser discutido está nas observações registradas nos episódios do eixo de 

investigação “natureza interacional”, no qual se considera essencial que o ensino da língua 

envolva todos os participantes - nesse caso, professoras e alunos -, para que, na e pela 

interação, aprendam uns com os outros. O Gráfico 4 mostra a distribuição percentual de dos 

critérios relativos vinculados à interação nas turmas observadas: 

 
Gráfico 4 - Resultados relativos à natureza interacional na dinâmica de produção – Ciclo de 

Alfabetização 

 

A partir dos dados, é possível delinear as seguintes tendências: 

a) Prevalência das interações entre professores e alunos 

A maioria das atividades foi realizada com interações diretas entre alunos e 

professoras, o que comprova a centralização na figura do docente. Como consequência disso, 

poucos foram os episódios em que os alunos puderam interagir com seus pares, de criança 

para criança, para confrontar suas hipóteses a respeito da escrita, para discutir a adequação do 

trecho de um texto, para vislumbrar outras possibilidades do dizer ou para perceber seus 

próprios erros. 
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Como a interação funciona como catalizadora do desenvolvimento e da aprendizagem 

(VYGOTSKY, 1984), ela pode ocorrer em propostas nas quais os professores planejem 

intencionalmente agrupamentos produtivos, prevendo que discussões e reflexões entre os 

alunos, e também entre alunos e professor aconteçam durante a realização de uma atividade. 

Pautado pelo mesmo referencial, Geraldi (2013, p. 112) afirma que é preciso fazer do aluno 

um interlocutor, usuário e produtor da língua escrita: 

 

... o confronto dos pontos de vista faz da sala de aula um lugar de produção de 

sentidos. E esta produção não pode estar totalmente prevista pela 

“parafernália da tecnologia didática”. Os percalços da interlocução, os 

acontecimentos interativos, passam a comandar a reflexão que fazem, aqui e 

agora, na sala de aula, os sujeitos que estudam e aprendem juntos. 

 

Mais do que constatar a prevalência das interações professor-aluno, vale destacar o 

modo como elas se configuraram: predominantemente por via oral, em intercâmbios diretivos 

de comando e execução (pergunta e resposta ou consigna e realização da tarefa) e, não na 

produção conjunta de textos orais ou escritos, isto é, são raras as ocorrências de construções 

colaborativas capazes de subsidiar reflexões mais profundas sobre a língua. Lamentando essa 

condição, Teberosky (2008, p. 70) afirma:  

 

Na sala de aula convivem crianças da mesma idade e a professora. 

Nem sempre esse fato social é aproveitado pelo ensino, embora até a 

mais ingênua observação pudesse perceber a riqueza potencial desse 

intercâmbio entre pares para aprendizagem.  

 

Para além do desperdício do potencial pedagógico nos contextos diretivos, Colello 

(2017, pp. 171-172), pautando-se pelo referencial bakhtiniano, explicita o papel das 

interações linguísticas na constituição do sujeito, explicando como as relações diretivas entre 

professor e aluno ou a baixa interação podem se constituir como mecanismos de fracasso 

escolar: 

 

... o homem só se define pelo contato com o outro; ser significa comunicar-

se e, nessa medida, a vida se confunde com o próprio processo interativo. 

Na prática, a interação, principalmente pela via da linguagem, entre os 

membros de um grupo fundamenta modos de envolvimento, de participação, 

de colaboração interpessoal, de geração e consciência e de construção 

cognitiva pela distribuição de uma inteligência cognitiva. [...] 

Na escola, a “morte do sujeito cognitivo” é representada pelos mecanismos 
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de exclusão que, por meio do boicote aos processos interativos e de ruptura 

dos mecanismos de acolhimento, condenam o aluno ao fracasso, gerando 

baixa autoestima e falência da relação com o saber e a inserção social. 

 

A insuficiência ou precariedade das interações permite, mais uma vez, correlacionar 

dois eixos de análise - a natureza da atividade (em grande parte escrita) e a natureza 

interacional na dinâmica de produção (predominantemente pela interação professor-aluno). A 

convergência dessas tendências evidencia a prevalência de uma relação diretiva e hierárquica, 

que deixa pouco espaço para o fazer conjunto e para a criação em parcerias. 

b) Poucas oportunidades de desafios e de reflexões  

Como consequência do pouco reconhecimento do potencial interativo entre alunos, 

diminuem as oportunidades de desafios e de reflexões em sala de aula. Isso porque, sobretudo 

em agrupamentos produtivos, a reflexão, a discussão e a troca de ideias entre os pares 

costuma ser rica, tendo em vista as oportunidades dos alunos de apresentar seus 

conhecimentos, hipóteses e estratégias sobre dado objeto de conhecimento, situação ou 

problema. Tanto pelos compartilhamentos colaborativos de tarefas quanto pelas comparações 

e confrontos de pontos de vista, eles têm maiores chances de (re)construírem conhecimentos 

e até de superarem dificuldades. 

Essa tendência reflete a dificuldade de muitos professores para lidar com os 

conhecimentos prévios, a diversidade cognitiva e o ritmo de aprendizagem dos alunos. 

Acreditando que a aprendizagem depende exclusivamente do professor, eles temem a 

possibilidade de perder tempo com situações imprevistas (o resultado dos trabalhos em 

grupos) e de perder o controle da situação pedagógica. 

Considerando as práticas de ensino passivas e a carência de desafios e de reflexões na 

escola, Geraldi (2013, p. 120) tece um quadro sobre as possíveis consequências: 

 

O aluno, costumado, desde as primeiras ocupações sérias da vida, a 

salmodiar, na escola, enunciados que não percebe, a repetir passivamente 

juízos alheios, a apreciar, numa linguagem que não entende, assuntos 

estranhos a sua observação pessoal; educado, em suma, na prática incessante 

de copiar, conservar e combinar as palavras, com absoluto desprezo do seu 

sentido, inteira ignorância da sua origem, total indiferença aos seus 

fundamentos reais, o cidadão encarna em si uma segunda natureza assinalada 

por hábitos de impostura, de cegueira, de superficialidade. Ao deixar a escola, 

descarta-se quase sempre, e para sempre, “dessa bagagem”. Felizmente. 
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c) Predomínio de atividades individuais 

As práticas não-interativas contabilizaram um terço das atividades registradas em 

todas as turmas (33,3%), uma tendência compatível com a centralização do professor (aquele 

que sabe e distribui as tarefas) e com as concepções tradicionais de ensino, que pouco 

valorizam a dimensão social da escola. Concepções que se fixaram ao longo da história da 

educação e ainda prevalecem em pleno século XXI. Assim,  

 
Estar em um grupo-classe não necessariamente garante a “chave do ensino” 

dada pela relação entre professores, alunos e conteúdos; a aproximação 

entre as pessoas pode se configurar como um potencial de negociação de 

sentidos e posturas que não efetivamente se realiza. Nesse caso, o aluno é 

abandonado à própria sorte, sendo condenado à limitação do intelecto 

individual que não se enriquece pelo saber ou pela dinâmica do grupo que 

constrói e compartilha conhecimentos (COLELLO, 2017, p. 172) 

 

 

 Contrariando as concepções que subscrevem as práticas predominantemente 

individualistas na escola, vale dizer que o equilíbrio entre atividades com e sem interação 

deve ser preservado, já que cada uma dessas modalidades tem o seu papel e o seu mérito no 

processamento cognitivo. Por isso, o interesse em oportunizar atividades interativas e 

colaborativas não se coloca em oposição ao trabalho individual, mas como um complemento 

a ele. Por isso, o desafio do professor está em vislumbrar o momento mais adequado para 

cada tipo de atividade, tal como explica Tolchinsky (1993, p. 39): 

 

no processo real de produção de um texto, existem momentos de reflexão 

solitária e elaboração pessoal (o escritor consigo mesmo) e momentos nos 

quais o escritor dialoga, conversa, discute, lê. Esses diversos momentos não 

têm uma ordem estabelecida nem uniforme e podem ser mais ou menos 

intensos e prolongados, dependendo de uma multiplicidade de fatores. 

 

Nessa perspectiva, a busca pelo equilíbrio entre as propostas de ensino é um desafio 

da transposição didática a fim de garantir a diversificação e a eficiência do trabalho com as 

crianças. 

 

Considerações finais 
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Formar os alunos como cidadãos da cultura 

escrita é um dos principais objetivos educativos da 

escola. (COLOMER, 2007) 

 

Levando em consideração o objetivo postulado por Colomer, retomam-se os 

pressupostos desta pesquisa, que assumem a escola como o lugar onde as crianças podem 

interagir e ampliar a sua imersão nas culturas do escrito, ressignificando seus conhecimentos 

sobre a língua (afinal, são usuários dela), testando suas hipóteses e avançando em suas 

aprendizagens.  

Mas, afinal, as escolas estão conseguindo cumprir essas diretrizes? 

Com o foco nas propostas e intervenções docentes, partiu-se, nesta pesquisa, da 

hipótese de que, no contexto escolar, há nas propostas de ensino uma oscilação pedagógica 

que pode dar origem a diferentes práticas com diferentes implicações para as perspectivas de 

aprendizagem. 

 Essa oscilação pedagógica pode indicar o grande esforço que é empreendido na 

transposição didática; um esforço que, amparado por iniciativas de formação continuada, 

orientações pedagógicas e sugestões de estratégias de trabalho, evidencia movimentos de 

avanço. Nesse sentido, foram observadas iniciativas para tornar as salas de aula um ambiente 

alfabetizador, para promover a compreensão do sistema, para desenvolver projetos 

pedagógicos e para ampliar o contato dos alunos com a literatura. Em contrapartida, a 

oscilação pedagógica apresenta também mostras de dificuldades didáticas, de fragilidade na 

assimilação de conceitos ou diretrizes, de incertezas sobre a progressão do ensino, de 

hesitações docentes e de inadequações da prática de ensino. Subsidiadas pelas concepções 

docentes ou pela arraigada cultura escolar, esses problemas afetam as propostas de trabalho, 

os modos de intervenção e de interação em sala de aula, e, consequentemente, os modos de 

aprendizagem.  

Ao comprovar a hipótese, os dados coletados evidenciaram que a transposição 

didática é ainda um desafio a ser alcançado, um foco premente que merece ser repensado.  

A busca pela coerência no ensino pode ser um degrau ainda a ser alcançado nas 

escolas, um degrau que pressupõe a segurança na intencionalidade do ensino ou a clareza de 

objetivos, de opções didáticas e metodológicas para se atingir esses objetivos 

(nomeadamente, a aprendizagem dos alunos, a formação do sujeito leitor e escritor).  

Apesar de a escola ser um espaço privilegiado para as práticas articuladas de várias 
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dimensões da linguagem, o planejamento reducionista evidencia que a sala de aula, muitas 

vezes, é tímida na formação do “sujeito linguístico”, isto é, do indivíduo capaz de transitar 

entre as diferentes formas de manifestação e expressão. 

Cabe ainda defender uma escola que se constitua como um espaço flexível para a 

aprendizagem da língua escrita, em uma perspectiva acolhedora e transformadora da 

linguagem, permitindo aos alunos que a reflexão linguística, na sua extensão e complexidade, 

seja o motor para a aprendizagem, a partir de suas produções autorais e na interação com o 

outro. 

Entendendo-se a sala de aula como campo favorável para a interação verbal, a língua 

como meio e meta na conquista de saberes e o ensino como um exercício de interação e 

reflexão para a conquista do conhecimento (COLELLO, 2012, 2017; FERREIRO, 2009; 

GERALDI, 2013; ROCHA, VAL 2003; COELHO, 2009), é possível defender uma escola 

vinculada às práticas sociais e em sintonia com os apelos do mundo contemporâneo.  
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Resumo:Este trabalho, de abordagem qualitativa, analisou a mediação docente e apreciações 

valorativas de estudantes sobre atividade de exposição oral. Participou deste estudo uma turma do 3º 

ano do ensino fundamental e sua professora. Foram observadas 14 aulas sobre um projeto didático de 

contos e recontos africanos, cuja culminância foi a exposição oral na feira cultural da escola. 

Analisamos neste artigo dois dias de observação em que foi abordada a preparação e a culminância do 

projeto. Também foram analisadas entrevistas com os alunos após as atividades realizadas. A 

mediação da professora permitiu que os alunos tivessem conhecimento dos aspectos linguísticos, 

paralinguísticos, cinésicos e extralinguísticos da modalidade oral. Os alunos apreciaram de forma 

positiva aspectos como a presença de interlocutores diversos, o trabalho coletivo ao tema abordado, as 

atitudes colaborativas do grupo e o planejamento da exposição oral.  
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Palavras-chave: Gênero exposição oral. Oralidade. Mediação docente.  

 

1 introdução 

 O ensino da linguagem oral vem sendo defendido por diversos autores como Dolz e 

Schneuwly (2004), Cavalcante e Melo (2007) e Leal, Brandão e Lima (2012). O trabalho com 

a oralidade é amplo, demanda o trabalho com gêneros, com ênfase nos públicos, nas práticas 

sociais de acordo com suas finalidades. Porém, muitas práticas observadas nas escolas têm 

uma maior presença em situações mais informais de uso da fala.  

Segundo Leal, Brandão e Lima (2011), a abordagem da linguagem oral na escola pode 

acontecer a partir de quatro dimensões: valorização de textos de tradição oral; oralização do 

texto escrito; variação linguística e relações entre fala e escrita; e produção e compreensão de 

gêneros orais.  

Baseado nisto, buscamos analisar a mediação docente de uma professora em uma 

turma do 3º ano do ensino fundamental sobre o gênero exposição oral. Também tivemos 

como objetivo compreender as apreciações valorativas dos estudantes diante das atividades 

propostas pela professora.  

 

2 Exposição oral  

 Na esfera escolar ainda se observa o trabalho da linguagem oral com maior ênfase em 

situações mais cotidianas. Souza (2015), analisando o material usado no ano de 2013 no 

Programa Nacional de Formação Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), observou que o uso da linguagem oral nessas situações  também contribui 

para o desenvolvimento do eixo oral e devem ser valorizadas nas práticas de ensino como, 

por exemplo, as rodas de conversas e discussões sobre as opiniões em grupos. Porém, essa 

não deve ser a única dimensão trabalhada. 

Dolz e Schneuwly (2004) propõem um trabalho sistemático com gêneros orais 

públicos formais. Para eles,  

as características do oral formal decorrem das situações e das convenções 

ligadas aos gêneros. Portanto, seria melhor falarmos de características 

convencionais do funcionamento dos gêneros orais realizados em público – 

características que são diferentes de um para outro gênero (...) e cujo grau de 

formalidade é fortemente dependente do lugar social de comunicação, isto é, 

das exigências das instituições nas quais os gêneros se realizam. (p. 175). 
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Na escola, poucos momentos são destinados às reflexões sobre o uso dos gêneros 

orais públicos. Uma prática comum, por exemplo, é a feira de conhecimentos, em que na 

maioria das vezes as crianças precisam fazer uma exposição oral de determinado conteúdo, 

sem que haja um trabalho que favoreça o uso adequado da oralidade, minimizando o trabalho 

à memorização de fragmentos de textos, em que cada aluno memoriza sua parte para falar no 

dia da apresentação. Neste tipo de prática, diante do uso do gênero textual (exposição oral) 

como objeto de ensino, o foco fica restrito ao conteúdo temático, entretanto, quando se trata 

do gênero exposição oral os alunos necessitam se apropriar de vários aspectos. 

Para Dolz e Schneuwly (2004) a exposição oral é considerada “um gênero textual 

público, relativamente formal e específico, no qual um expositor especialista dirige-se a um 

auditório, de maneira estruturada, para lhe transmitir informações, descrever-lhe ou lhe 

explicar alguma coisa.” (p. 218). 

 Na escola, o aluno que está expondo o conteúdo se torna o especialista mencionado 

pelos autores acima citado. Cabe ao expositor informar e esclarecer seu público sobre 

determinado assunto. Nesse sentido, é importante que o aluno tenha clareza da situação 

comunicativa que estará exposto e saiba como organizar seu discurso de forma que ele atenda 

sua finalidade. 

Melo e Cavalcante (2007) consideram os multissistemas da oralidade e elencam 

critérios de natureza extralinguística, paralinguística e linguística. Dolz e Schneuwly (2004) 

também salientam os meios paralinguísticos, cinésicos, posição dos locutores, aspecto 

exterior, disposição dos lugares, que envolvem as práticas a partir de diferentes gêneros orais. 

 A exposição oral requer um trabalho de planejamento e antecipação. Nesse sentido, 

informações extralinguísticas são importantes e interferem na organização do discurso, por 

exemplo: quem será o público, qual a quantidade do público, qual o tema, qual o interesse do 

público. Essas informações permitem que o aluno construa o papel de especialista e faz com 

que ele se prepare de modo que obtenha um domínio do conteúdo que será exposto diante das 

representações sobre o público que irá interagir.  

 A consciência dos critérios extralinguísticos ajudará o expositor a escolher o melhor 

vocabulário, a forma de se dirigir ao público, a sua movimentação, sua gesticulação no 

momento da sua apresentação.  Ou seja, o aluno também precisa desenvolver consciência dos 

aspectos paralinguísticos, cinésicos e linguístico para que a finalidade da sua exposição seja 

atingida. Ainda segundo Dolz e Schneuwly (2004), o gênero exposição oral apresenta a 
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seguinte composição: abertura, introdução do tema, apresentação da organização da 

exposição, desenvolvimento, fase de síntese e conclusão. Todos esses aspectos que 

envolvem o gênero devem ser trabalhados com os alunos de modo que eles o compreendam e 

desenvolvam habilidades significativas para favorecer sua competência comunicativa. Neste 

sentido, quanto mais diversificada forem as situações comunicativas, maiores serão as 

possibilidades dos alunos ampliarem seu domínio da linguagem oral. 

 

3 Metodologia 

A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada no município de Jaboatão dos 

Guararapes – PE, buscando analisar a mediação docente e apreciações valorativas de 

estudantes sobre atividades de exposição oral. 

A professora investigada, Márcia (nome fictício)1, possuía em 2013 a graduação em 

Pedagogia (UFPE) e Especialização em Alfabetização (FAFIRE), tendo como tempo de 

atuação docente dois anos e meio. A turma observada era composta por vinte e quatro 

estudantes, com idades entre 8 e 11 anos.  

 Para alcançar os objetivos propostos, realizamos observações de quatorze dias 

consecutivos aulas e entrevista com os estudantes. Destes, iremos apresentar as análises de 

dois dias. As análises dos dados foram baseadas em Bardin (1997).  

Durante as observações foram identificadas diferentes formas de organização do ensino na 

prática da professora investigada, mas neste momento destacaremos o trabalho realizado através de 

um projeto didático.  

Foram realizadas entrevistas com três crianças durante todos os dias de observação. 

Tivemos um roteiro de perguntas, que poderiam sofrer modificações, dependendo da 

necessidade: O que foi feito hoje na escola? Do que você mais gostou? Por quê?  Do que 

você não gostou? Por quê? Qual foi a melhor atividade do dia? Por quê? Você acha que seus 

colegas gostaram das atividades? De quais atividades você acha que eles mais gostaram? Por 

quê? De quais atividades você acha que eles não gostaram? Por quê? Você gostou da 

atividade XXX? Por quê? O que você aprendeu hoje? 

 

4 Análise dos dados 

 
1 Para manter o sigilo em relação aos participantes da pesquisa, a professora e as crianças serão identificadas por 

um nome fictício. 



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

 

196 

 

4.1 Projeto didático: contos e recontos africanos 

As atividades pertencentes ao projeto, em uma turma do 3º ano, foram identificadas 

durante 14 aulas e estavam relacionadas à cultura africana, envolvendo toda escola. O projeto 

tinha como principal objetivo abordar contos africanos, pois os alunos tinham apenas 

referências dos contos europeus, surgindo assim tal necessidade. Na escola, duas turmas de 3º 

ano ficaram com esse mesmo objetivo, porém nossas observações e análises foram apenas em 

uma das turmas. De acordo com Corsino (2012, p. 101), nos projetos “as pessoas mobilizam-

se e envolvem-se para descobrir algo novo, procurando respostas a questões ou problemas e 

necessidades reais”. Percebemos a importância do projeto para permitir que os alunos tenham 

conhecimentos de outras culturas. Várias atividades compunham o projeto desenvolvido nas 

turmas envolvidas: 

1 - Exibição e discussão de vídeos;  

2 - Pesquisa de palavras de origem africana que fazem parte do nosso vocabulário; 

3 - Discussão de expressões preconceituosas utilizadas no cotidiano;  

4 - Vivência de brincadeiras e jogos de origem africana; 

5 - Apresentações de capoeira, brincadeiras, jogos e danças;  

6 - Confecção de máscaras e bonecos que remetiam à cultura em questão; 

7 - Organização de diferentes murais em sala de aula, com auxílio de revistas, jornais e fotografias; 

8 – Pesquisa sobre países africanos; 

9 – Produção de cartazes; 

10 - Leitura e reescrita de contos africanos; 

 

Nesse projeto, nas 12ª e 13ª aulas, tiveram atividades de preparação e de socialização 

dos conhecimentos a partir do projeto, tendo como o 13º dia a feira cultural, na qual os alunos 

apresentaram para outras turmas e para o público em geral os textos lidos e produzidos. Nas 

aulas 1 a 11 e 14 os alunos tiveram outras atividades do projeto. 

As aprendizagens alcançadas durante a realização do projeto foram socializadas por 

meio de exposição oral com outras pessoas da comunidade escolar e familiares dos 

estudantes. A possibilidade da presença de destinatários reais implica em um engajamento 

maior de todos os envolvidos na atividade, visto que eles sabiam, desde o início, o que, para 

que e porque estavam aprendendo. Para Leal (2010, p. 103), “os projetos didáticos são 

propostas de intervenção pedagógica em que são propiciadas situações didáticas em que o 

professor e os alunos se comprometem com um propósito (resolver determinado problema) e 

com um produto final ao término do período proposto.” 
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O trabalho com projetos didáticos permite um maior diálogo, negociação e 

participação dos sujeitos. A partir deles os professores possibilitam uma forma mais 

articulada de ensinar os conteúdos propostos, envolvendo tanto os diferentes aspectos de um 

mesmo componente, quanto os de outros, dependendo dos objetivos propostos.  

Nos projetos há uma tendência de valorização da autonomia do trabalho do professor. 

Percebemos que houve engajamento da professora Márcia e de outras pessoas, como a 

coordenação e professoras. As atividades desenvolvidas no projeto exigiam da professora 

Márcia a elaboração de comando de atividades, seleção de materiais e recursos, exploração 

de outros espaços da escola para além da sala de aula. De acordo com Corsino (2012, p. 101), 

é uma “forma de vincular o aprendizado escolar aos interesses e preocupações das crianças, 

aos problemas emergentes na sociedade em que vivemos, à realidade fora da escola e às 

questões culturais do grupo”. 

Durante a realização do projeto acompanhamos o trabalho de compreensão e 

produção de diferentes gêneros textuais escritos e orais. Dentre os gêneros trabalhados nos 

deteremos na exposição oral, por ter sido esse realizado no momento da culminância do 

projeto. 

A exposição oral é uma atividade muito praticada na escola, geralmente para o próprio 

grupo da sala de aula.  Porém, na situação em questão o contexto de produção se modifica e 

extrapola o da sala de aula. Essa possibilidade permite que os alunos, além de expor os 

conhecimentos adquiridos no projeto, tenham que exercitar outras habilidades como, por 

exemplo, o que falar e como falar para um público que não é aquele que estão acostumados a 

tratar na sala de aula.  Essas mudanças favorecem à aprendizagem para que a comunicação se 

torne mais próxima de contextos de outras esferas sociais. 

Na primeira parte deste artigo destacaremos os dados da aula 12, em que houve maior ênfase na 

organização geral das exposições, incluindo entrevistas das crianças desse dia. Na segunda parte abordaremos 

as atividades da feira, destacando a mediação da professora e as apreciações dos alunos sobre o evento e as 

aulas. 

4.2 Mediação docente e apreciações valorativas dos estudantes sobre as atividades de exposição oral 

prévias à “feira cultural” 

Na aula 12, a professora apresentou uma organização geral do evento na intenção de 

preparar melhor os alunos para a feira cultural, que aconteceria no dia seguinte.  
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Identificamos nessa aula ações voltadas para a organização dos alunos, em grupos, de 

acordo com temas específicos que já tinham sido abordados através de leituras e produções 

de textos, assim como orientações mais atitudinais quanto à importância dos alunos se 

ajudarem, além de orientar para uma melhor adequação da fala diante do tipo de situação 

comunicativa, como podemos ver a partir de alguns extratos. 

Extrato 1: 

P - A gente vai trabalhar junto com a turma de Verônica, então amanhã vai ser assim, na 

escola inteira todo mundo vai tá mostrando o que foi que estudou durante esse período sobre 

a África. Todo mundo estudou alguma coisa, então cada um vai tá fazendo suas 

apresentações e como é que a gente vai fazer? Uma hora a gente vai tá na nossa turma aqui, 

apresentando pro pessoal o que foi que a gente estudou, e a turma de Verônica tá olhando 

pela escola, escutando. 

C- E depois a turma de Verônica vai ficar apresentando e a gente fica brincando! 

P- Brincando não! A gente vai apreciar, escutar, ver o que foi que as outras turmas fizeram, 

eles também vão falar isso pra gente! Todas as turmas vão passar por todas as salas, o pessoal 

acho que vai ficar com a quadra. Acho que a gente não vai ficar lá porque o da gente é de 

cartazes e não dá pra colar lá, desse lado da nossa sala vai ficar um conto, e desse lado vai 

ficar o outro! Quais foram os dois contos que trabalhamos? 

C- O da galinha da Angola e do tambor Africano.  

P- Lembram que a gente tinha combinado que as pessoas que viessem pra nossa feira 

recebessem um conto africano, pra conhecer mais as histórias que vem da África? Foi de 

quem essa ideia? Paula ou Felipe? 

C- Paula.  

 

 No extrato 1 observamos que a docente retomou junto com os alunos os 

conhecimentos construídos ao longo dos encontros, além disso relembrou ao grupo o que foi 

combinado no início das atividades – distribuição de um conto africano para os participantes 

da feira. A atitude da professora favoreceu o envolvimento dos alunos na atividade, na 

medida em que eles se sentem autores da proposta junto com a docente. 

Em seguida a professora realizou a organização dos alunos em grupos, por contos e 

lendas, indicando um aluno para ser o monitor. O critério para escolha dos monitores foi o de 

maior habilidade nos momentos de fala e capacidade de articulação. Além disso, percebemos 

que a professora estimulou que os alunos ajudassem os colegas no momento da apresentação.  

Extrato 2: 
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P- Eu vou botar aqui (quadro) quem serão os monitores de amanhã.  

C- Que monitores? 

P- Vai ser assim, a gente vai primeiro se organizar pra ver como é que vocês vão apresentar 

amanhã, não é? E todo mundo tem que tá combinado, se eu tô no grupo de Luiza, nós vamos 

falar a mesma coisa e eu ajudo Luiza. 

P- O monitor vai ser aquela pessoa que vai organizar, tipo aquela pessoa que fosse o líder do 

grupo. 

C- Ficar olhando, não é tia? 

P- Ficar olhando não! Por exemplo, eu, Felipe e Márcio somos do mesmo grupo e aí 

estaremos falando sobre o tambor, aí uma pessoa vai tá escrevendo tudo que a gente falar. 

Felipe é o monitor e é ele que vai fazer isso, e ele vai combinar com os outros pra fazer isso! 

 

 Nesse momento, a partir do questionamento do estudante, a professora aproveitou para 

exemplificar uma das funções que teria o monitor, transcrever as falas do grupo para elaborar 

um texto que serviria de roteiro de estudo em casa. Posteriormente, a professora dedicou um 

tempo da aula para que eles fizessem uma simulação das apresentações, avaliando-os.  

 No extrato 3 a professora trabalhou com os alunos a consciência do uso da linguagem 

oral. Em primeiro lugar, chamou atenção das crianças para os aspectos extralinguísticos da 

situação comunicativa: lembrou que pessoas externas aos colegas da sala iriam passar para 

ouvir a apresentação da turma. A docente fez com que os alunos percebessem como se 

comportar diante das pessoas que visitassem à feira, visto que os interlocutores não faziam 

parte do dia a dia dos alunos. Nesse sentido, ela enfatizou o grau de publicidade e de 

intimidade entre os envolvidos, salientando como as crianças deverão se comportar 

(apresentação dos integrantes do grupo). 

 Enfatizou, no primeiro momento, a abertura - consiste na fase em que o expositor 

estabelece contato com seu público, do ponto de vista de linguagem, geralmente existe a 

introdução por meio de expressões prontas (bom dia), para só depois apresentar o conteúdo 

da exposição. A docente ressaltou ainda que os alunos deveriam contribuir uns com os outros, 

desenvolvendo uma atitude colaborativa. 

Extrato 3: 

P- Como irei apresentar meu grupo? Exemplo chega aqui um grupo pra assistir a 

apresentação, aí veio pra arte do tambor, o que vocês vão falar? 

C- Primeiro, vamos nos apresentar. 

P- A apresentação dos integrantes do grupo não é isso? E depois? 

C- A gente vai começar falando bom dia, e vamos apresentar sobre o tambor! 
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P- Apresentou vocês, cumprimentou as pessoas, aí apresenta o assunto, não é? E depois de 

apresentar o assunto, aí começa a falar do assunto! 

C- A gente vai poder olhar no papel ou não? 

P- Pode dar uma olhadinha, mas eles vão fazer perguntas a vocês, aí caso não saiba você diz 

que não sabe responder, aí pode pedir ajuda a um amigo.  

Paula tá falando, Giovana e Luiza estão prestando atenção porque se Paula esquecer alguma 

informação elas falam depois! Aí interromper não pode, quando ela terminar de falar aí você 

dá a informação que acha importante. 

Não precisa se preocupar pra falar tudo, você fala o que foi que entendeu, o que foi que 

aprendeu sobre aquilo, entenderam? 

 

 A professora não se ocupou apenas em retomar com as crianças como deveria ser o 

comportamento delas no momento da exposição, também abriu espaço para que elas 

vivenciassem o momento da apresentação. Desse modo, ela conseguiu avaliar o desempenho 

das crianças e pode ajustar detalhes que as crianças ainda não estavam dominando. É o que 

veremos no extrato 4. 

Extrato 4: 

P- Como que vai ser a apresentação desse grupo, faz de conta que eu vou ser outro grupo que 

vai chegar aqui, e você vai me apresentar! 

C- Oi, tudo bem? Queremos apresentar a galinha da Angola, meu nome é Felipe, essa daqui é 

a Natália e esse aqui é o Jorge! 

P- Não sabe nem dizer o nome, vamos lá cheguei de novo. 

C- A gente queria apresentar pra senhora um texto sobre a galinha da Angola! Meu nome é 

Felipe. 

C- Meu nome é Natália. 

C- Meu nome é Jorge. 

C- A gente tem algumas informações que é o seguinte: A galinha da Angola também é 

conhecida como a galinha do mato, ela chegou no Brasil na época da colonização. E elas são 

muito barulhentas... 

P- Essa galinha ela veio de onde? 

C- Ela veio da África! 

P- Ah, ela é uma galinha que veio do continente africano. 

C- Ela é uma galinha do continente africano, aqui como diz ela veio da Angola. 

P- Tá boa a fala de vocês, agora eu vi que Felipe tá dominando, da próxima vez que eu vier 

eu quero ver Jorge e Natália dominando também! 

(...) 

P- Vamos lá quando eu chegar finjo que quero saber sobre a história da galinha da Angola, 

vamos lá, cheguei! 

C- Meu nome é Marina e sou do terceiro ano B. 

P- Olha esse grupo aqui, tem que coordenar as falas, quem é que vai começar falando? 

C- Eu!  

P- Então vamos lá, vou ali no outro grupo e quando eu voltar aí falam, mas tentem combinar 

quem vai começar a contar a história. Combinem, se organizem, veja como vocês vão contar 

a história! 
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P- Cheguei pra ver a apresentação e aí? 

(...) 

P- Aqui, eu posso vir escutar a história, já combinaram?  

C- Tia, terminamos! 

P- Bom cheguei, vocês vão falar sobre o país de Angola. 

C- Bom dia, meu nome é Fábio, eu vim falar sobre Angola. O português é o idioma de lá, a 

bandeira de lá é composta pelo preto, vermelho e amarelo, o clima de lá é tropical, lá tem 

muitas reservas de petróleo, mas as reservas não são divididas corretamente entre todos, que 

moram lá, por isso que lá tem economia e pobreza, teve uma longa guerra de libertação pela 

independência, palco de uma extensa guerra civil, de 1977 a 2012. 

P- Tá bom, mas agora todo mundo sabe o que ele falou aí? 

 A exposição oral é um gênero que requer um planejamento e antecipação.  A professora 

fez com que as crianças vivenciassem o papel de especialista e, como tal, precisariam ter 

domínio sobre o que iram expor.  Por essa razão, como vemos no extrato acima, abordou a 

importância de que todos os expositores dominassem o conteúdo e se expressassem 

igualmente bem, levando em consideração as características do auditório e a estrutura do 

gênero. No extrato 4, Márcia lembrou aos alunos a necessidade de introduzir o tema, esse 

aspecto é importante para mobilizar o interesse do público. 

 Geralmente durante exposições orais existe a tendência de cada aluno memorizar uma 

parte do conteúdo e reproduzir para o público. Nessas ocasiões não são trabalhados aspectos 

do oral (extralinguísticos, paralinguísticos e linguísticos), diferentemente do trabalho da 

professora Márcia. 

 É possível observar que o planejamento da exposição foi realizado em todos os detalhes 

com os alunos, o que pode favorecer o domínio de habilidades específicas. No extrato 5 é 

possível observarmos que a docente conversou com os alunos sobre a produção de cartazes, 

recurso importante na exposição oral.   

 
Extrato 5: 

P - O que mais vocês vão colocar aqui? As imagens da galinha. 

Vocês têm que combinar, a letra do cartaz, tem que ser uma letra grande uma letra que seja 

legível. 

P- Vamos lá, aqui vai ser o que? A pergunta faz com lápis e depois é que cobre. 

C- Cobre com o que? 

C- Com hidrocor. 

P- Gostei da apresentação de Antônio, sem ler ele conseguiu me contar a história, agora vai 

parar, você vai parar na parte que diz que os macaquinhos subiram um em cima do outro para 

chegar na lua, depois disso quem continua é ele. Vamos lá, Márcio, sem ler como Antônio 

fez!  
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P- O que, que vocês acham de montar uns cartazes com algumas bananas? Vou pegar mais 

materiais pra vocês, tá bom? 

 

Após a aula que antecedeu a feira cultural, entrevistamos duas crianças com o objetivo 

de identificar o que elas acharam desses momentos de organização da feira cultural. Ao 

apreciarem a aula do dia, elas mencionaram:  

Extrato 6: 

E– O que você mais gostou hoje? Por quê? 

C– Eu gostei quando a gente ensaiou. Porque amanhã é um dia importante pra gente. E é 

importante porque a pessoa quando ela estuda e fica ensaiando alguma coisa, aí a pessoa vai e 

tem que tá ensaiando as coisas para aprender mais. 

(Luiza) 

 A aluna valorizou o trabalho com o gênero oral. Ela percebeu a importância do 

planejamento e da preparação para o uso do gênero. Reconheceu também a exposição como 

algo importante para o grupo. Podemos inferir que ela se envolveu com a atividade, como um 

momento de compartilhamento de aprendizagens com a comunidade. Essa é uma situação 

comunicativa diferente daquela usada no dia a dia da turma, o que permite o aprendizado de 

novas habilidades favorecendo o uso da comunicação oral em situações diversas. 

Extrato 7: 

E– O que foi feito na escola hoje? 

C– Foi feito um trabalho sobre as lendas que a gente fez, o panô e um texto sobre o filme que 

a gente assistiu. A gente desenhou bandeiras, também fez tarefas aí tia ensaiou com a gente 

para amanhã.  

E– O que vai ter amanhã? 

C– Amanhã vai ter uma apresentação, uma feira sobre a África. 

E– O que você gostou mais hoje? 

C– Gostei do desenho que a gente fez. Primeiro a gente copiou, quando tava fazendo. Aí 

depois tia disse: desenha a bandeira pequena, primeiro para desenhar a grande. 

E – Por que você gostou mais dessa? 

C – Porque a gente tem muita habilidade, aí um faz e o outro escreve como se fosse 

pensando. Aí ele lê o texto, aí o outro se esquece, ele fala na apresentação. Foi o que ela falou 

para a gente fazer. 

E – O que mais você aprendeu na aula de hoje? 
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C – Entender o que o amigo tá falando e ajudar quando ele esquecer uma frase, como eu 

ajudei Sara ontem. 

E – E hoje? 

C – Hoje eu ajudei Leonardo, porque ele tava com um problema e não queria dizer. Aí depois 

ele disse pra a gente. Aí a gente ajudou ele. 

E – Por que é importante dizer? 

C – Porque é importante ajudar. Se a gente não ajudar, ele não vai saber. 

(Fábio) 

 

 Para Fábio, o que mais marcou na aula foi a importância de acompanhar a fala do 

colega para que pudesse desenvolver uma atitude colaborativa durante o desenvolvimento da 

apresentação. Além disso, ele também enfatizou a construção dos cartazes como mais uma 

possibilidade de colaboração entre os colegas.   

 O cartaz é um recurso importante para auxiliar no momento da exposição. Os cartazes 

devem conter informações que chamem atenção do público e realce aspectos importantes que 

merecem ser enfatizados durante a exposição. 

4.3 Mediação docente da atividade de exposição oral na “feira cultural” 

No dia da Feira cultural da escola o evento foi aberto para a comunidade, tendo a 

presença de familiares de diferentes turmas, em que cada uma realizou suas exposições, em 

espaço delimitado e apresentações de dança.  

O evento ocorreu no espaço aberto da escola. Na turma observada quinze alunos 

estiveram presentes e o tempo de duração que os alunos da turma do 3º ano realizaram a 

exposição foi de 25 minutos. Para a exposição foram usadas mesas e paredes para expor os 

materiais produzidos (textos, cartazes, desenhos) e alguns objetos da cultura africana 

estudados, organizados pela professora e os alunos.  

Um primeiro aspecto a ser observado foi o momento de preparação do espaço da 

exposição, em que a professora e os alunos tiveram participação. Durante esse momento, 

percebemos a mediação da professora sobre a disposição dos objetos que auxiliassem na 

exemplificação do que seria falado pelas crianças, como podemos ver no extrato 8: 

Extrato 8: 
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P- Daqui a pouco vou aí, todo mundo tá preparado? Cadê Felipe? 

C- Tia, eu já tô com tudo decorado na cabeça, eu fiquei decorando. 

P- Bota separado, quem for ficar com o tamborzinho fica em uma mesinha, vou botar aqui o 

macaquinho. (organizando o espaço da exposição) 

(...) 

P - Será que a gente não bota o da galinha pra cá? Quem for falar do panô o primeiro, 

segundo, terceiro.  

C- Eu vou chamar! 

P- Vá chamar todo mundo pra cá. 

 

 À medida que a organização do espaço acontece, percebemos que a professora 

questionou os alunos para saber se estavam preparados para a exposição, indicando os locais 

e objetos de acordo com que iria falar. A docente demonstrou que estava atenta ao conteúdo 

que seria abordado e o modo de organização da fala dos alunos. 

Extrato 9: 

P- Grupo do panô vem pra cá, do tambor africano... 

C- Não mexa! 

P- Sofia não pode mexer. Grupo da história do tambor? Márcio e Antônio? 

P- Grupo da galinha, quem vai falar da galinha? 

C- Eu! 

P- Aí você vai contar a lenda da galinha, quem vai contar a história? 

C- Eu vou! 

P- Grupo da galinha, informações sobre a galinha. 

(...) 

C- Tia olha: Bom dia meu nome é Fábio (o aluno apresenta a professora como iria falar) 

P- Fábio é da Angola (grupo do aluno) 

C- Tia, Márcio leu e não se lembra. 

P- Vai começar as apresentações ali, olha, vamos assistir depois viremos pra cá! 

 

Após as apresentações de dança na quadra os alunos e a professora voltaram para o 

espaço da exposição, tendo uma organização de acordo com os assuntos abordados por cada 

grupo, em seguida aconteceria o momento de fala dos alunos para as famílias. 

Extrato 10: 

P- Quem vai contar a história da galinha? Mariana você é do grupo de Felipe? 

P- Simone (mãe de um aluno) vai começar pela apresentação de vocês, ela quer escutar o que 

vocês aprenderam sobre a galinha da Angola. Jorge qual é a parte que você vai falar? 

C- Sobre a galinha 
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P- Olha pro cartaz que vocês produziram e olhe o que você vai falar, sobre a alimentação, 

então o que elas comem? 

(...) 

P- Agora é o cartaz, o que mostra esse cartaz aí, o que tem aí nesse cartaz? 

C- Aqui mostra a galinha da Angola.  

P- O que a gente estudou sobre a galinha da Angola, o que a galinha da Angola tem na nossa 

apresentação. Porque a gente fala sobre ela, porque a gente estudou sobre ela. 

C- Vamos, Felipe. 

C- Não só tem eu aqui não! 

P- O que foi que a gente viu? 

C- Por causa da África 

P- E o que foi mais que a gente estudou? 

P- Tem que falar alto, tá escutando, Simone? 

(...) 

P- A gente estudou ela por causa de que? 

C- Do surgimento dessa galinha. 

P- O que mais? 

C- Por que a gente tá estudando sobre o continente africano? 

P- Será que elas conhecem a lenda da galinha da Angola? Será que a galinha da Angola era 

assim? 

C- Tinha um pássaro chamado Melro que jogou um feitiço pra deixar ela desse jeito! 

(...) 

P- Parabéns, cadê o grupo daqui, cadê Mariana? 

P- Mariana vai contar pra vocês a lenda da galinha, Simone e Jane (mães de alunos) querem 

conhecer! 

P- Vamos lá Mariana, Sara! Falem pro pessoal qual é o tema de vocês. 

C- Sobre a galinha da Angola! 

P- Fale pro pessoal! 

C- Antigamente as aves (...), aí chegou uma família que é do melro que era muito bonita, 

todas as aves ficaram com inveja, o melro pediu pra as aves obedecerem ele, se não ele 

jogava um feitiço, mais as aves não obedeceram ele e melro ficou furioso, aí jogou uma praga 

na galinha da Angola! 

P- E aí Sara, ele jogou uma praga e o que aconteceu? 

C- Ficou cega. 

C- Aí os caçadores queriam caçar ela porque ela era muito bonita, aí a galinha da Angola as 

perninhas dela são muito rápida! 

P- Deixa eu pegar a lenda pra vocês conhecerem, deixa eu pegar a lenda da galinha da 

Angola! 

(...) 

P- Então vamos apresentar uma arte que veio... 

C- Da África  

P- Mostrem o trabalho, que foi que a gente representou no pano. 

C- A gente representou a galinha da Angola, Bruna e a galinha da Angola, ela não tinha 

amigos e conheceu a galinha  

C- Ela se alimenta de frutas de árvores! 
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P- Vem, Antônio! Vamos botar mais pra cá. Bota a mesa pra não atrapalhar aqui! 

Mãe - Muito bem, então quer dizer que o tambor veio da lua segundo os contos africanos.  

 

Observamos no extrato 10 que a docente mesmo tendo planejado a apresentação com 

os alunos, aproveitou o momento da apresentação para gerar mais aprendizagens. Nesse 

sentido, pediu que a aluna falasse mais alto.  Além disso, a professora se referiu sempre as 

pessoas que estavam assistindo, essa referência é importante porque existe uma tendência dos 

alunos de apresentar exclusivamente para o professor, mesmo que outras pessoas estejam 

presentes. 

4.4 Apreciações dos estudantes sobre a atividade de exposição oral e o evento “feira 

cultural” 

Foram realizadas entrevistas com três crianças da turma após as atividades da feira de 

cultural. Diante das análises percebemos que os alunos apreciaram, predominantemente, de 

forma positiva a atividade de exposição oral por critérios diversos.  

Um primeiro critério foi abordado por Felipe e Antônio ao mencionarem que 

gostaram do tipo de atividade por possibilitar a apresentação para um público de assuntos 

estudados.  

Extrato 11: 

E – Felipe, o que foi feito na escola hoje? 

C – Teve essa parte em público, falar sobre a galinha da Angola, o tambor africano e também 

teve a apresentação que também foi de tambor, também foi de dança, foi de capoeira. Teve 

outras partes relacionadas com a África que tinha instrumentos musicais e também tinha a 

culinária de lá e as máscaras de lá também. 

E – Do que você mais gostou? 

C – Eu gostei foi de apresentar, fazer minha apresentação. 

E – Por quê? 

C – Porque eu tinha estudado isso daí faz tempo e também eu gosto de falar coisas para as 

pessoas. 

(...) 

E – Você gostou dos pais terem participado das apresentações de vocês, fazendo perguntas? 

C – Sim. 

E – Por quê? 

C – Porque a gente pôde falar para os pais, conhecer gente nova também. 

(Felipe) 
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 Os alunos percebem claramente que os interlocutores não são os mesmos que eles 

estavam acostumados no espaço escolar, consequentemente isso fez com que houvesse a 

necessidade de elaborar o discurso de forma diferente. O público novo não teve 

conhecimento partilhado (não participaram da execução do projeto); a apresentação oral 

exigiu um registro com um maior grau de formalidade, quando comparado a outras situações 

comunicativas do dia a dia – tanto pelo gênero, quanto pelo público para quem a fala foi 

dirigida.   

Extrato 12: 

E – Antônio, o que foi feito na escola hoje? 

C – Estudei sobre o país da África, eu fiz uns trabalhos sobre a África. O meu foi sobre um 

tambor africano. 

E – Do que você mais gostou do dia de hoje, de tudo que aconteceu aqui na Escola? 

C – Foi “isso aí” (apresentações). Porque aqui na escola nunca teve isso. 

E – A apresentação do seu trabalho? 

C – Sim. 

E – Por quê? 

C – Porque é legal a gente ficar falando para os outros “ei, olha, toma”. Para o povo saber 

mais. 

(...) 

E – Você acha que seus colegas gostaram das atividades de hoje? 

C – Gostaram. 

E – De quais você acha que eles mais gostaram? 

C – Das vidas deles. 

E – Por quê? 

C – Porque eles tão contando para os pais deles, pra minha mãe, pra as mães deles... 

A gente fica falando com os outros, mostrando cada vez mais a história da África, o conto, 

como a África é. 

(Antônio) 

Para Antônio, a exposição possibilitou ampliação dos conhecimentos abordados para 

o público ouvinte, chamando atenção também sobre a ausência desses momentos na escola.  

Destacamos a importância de momentos como este, em que são valorizadas as 

aprendizagens dos alunos de modo que permitam compartilhá-las com destinatários reais, 

além da professora da turma.  

Mariana, em sua entrevista, trouxe além do aspecto do destinatário, também abordado 

por Antônio e Felipe, os aspectos emocionais vividos pelos alunos antes e durante a 

exposição.  

Extrato 13: 

E – Qual foi a melhor atividade do dia de hoje? 

C – Foi a parte de agora que eu tava falando. 

E – Por que você achou essa a melhor? 

C – Porque a minha mãe pode ver, o meu pai...todo mundo. 

E – Você acha que seus colegas gostaram das atividades de hoje? 
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C – Sim. 

E – De quais atividades você acha que eles mais gostaram? 

C – Na hora de entrevistar. 

E – De falar para o público que estava assistindo? 

C – Sim. 

E – Por que você acha que eles gostaram mais dessa? 

C – Porque a minha amiga tava tremendo, toda hora. 

E – Mas por que você acha que eles gostaram, mesmo ela tremendo? 

C – Porque ela tava ansiosa e eles também tavam querendo fazer isso. Eles falando toda hora: 

“ai ai...eu queria fazer isso logo”. 

(Mariana) 

 

Outro aspecto abordado foi a percepção de Felipe do processo de aprendizagem de 

assuntos a partir do projeto, ao mencionar “tinha estudado isso daí faz tempo”. O 

envolvimento do aluno é observado no extrato 14.  

Extrato 14: 

E – O conteúdo das apresentações, da sua apresentação...o que você achou desse conteúdo? 

C – O conteúdo foi bom, que foi da galinha da Angola. 

E – Por que foi bom? 

C – Porque foi bom, porque eu gosto de apresentar. E a galinha da Angola é uma coisa que a 

gente tava estudando faz tempo, sobre a África.  

(Felipe) 

 

Mariana ao expor o que tinha aprendido no dia da feira, destacou sobre a importância 

de um trabalho mais sistemático. Tal característica é relacionada ao projeto didático, 

conforme Corsino (2012).  

Extrato 15: 

C – O que você aprendeu hoje? 

E – Eu aprendi que eu tenho que trabalhar junto, eu tenho que pesquisar, a gente tem que 

trabalhar, a gente tem que fazer texto e também a gente tem que reler as coisas. 

(Mariana) 

 

 Outro aspecto mencionado na entrevista foi sobre a organização dos alunos para a 

exposição, a partir de grupos. Para o momento da exposição, a estratégia da professora foi a 

divisão dos alunos em grupos, de modo que pudessem enfocar aspectos específicos, trazendo 

um maior detalhamento de informações, conforme mencionaram Felipe e Mariana.  

 

Extrato 16: 

E – Você gostou das apresentações hoje terem sido divididas por grupos, na sua turma? 

C – Sim. 

E – Por quê? 
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C – Porque dividido em grupos, cada um pode falar uma coisa. Aí pode dar mais informações 

para as pessoas. Se fosse um grupo só, ia falar menos coisas. 

(Felipe) 

 

Extrato 17: 

E – Você gostou das apresentações terem sido em grupos? 

C – Sim. Porque tia Márcia falou que a gente tem que ajudar um ao outro, que se a gente fizer 

só com uma pessoa vai demorar mais. 

(Mariana) 

 

Mariana destacou sobre a capacidade de colaboração do trabalho em grupo e sobre a 

forma como os alunos foram organizados para a exposição, destacando aspectos atitudinais 

no momento da exposição.  

A professora, durante toda a exposição, teve como estratégia realizar alguns 

questionamentos aos alunos, estimulando que abordassem sobre os assuntos de forma natural. 

Extrato 18: 

E – Você gostou da professora ter ficado perto de vocês na hora da apresentação, para fazer 

novas perguntas? 

C – Sim. Testa mais a mente. 

(Felipe) 

 

Extrato 19: 

E – Você gostou da professora ter ficado na hora da apresentação, perto de vocês, fazendo 

novas perguntas? 

C – Gostei. Porque ela perguntando e a gente falando. 

E – E isso ajuda? 

C – Ajuda mais a pessoa a lembrar. Se ela esquece e ela tá perguntando, a pessoa já vai se 

lembrar o que é e vai falar. 

(Antônio) 

 

Felipe e Antônio destacaram que a professora, ao realizar questionamentos, 

possibilitou nos alunos uma maior capacidade de resgatar as informações na memória para 

expor ao público.  

 

5 Conclusões 

 

 O objetivo geral do presente estudo foi analisar a mediação docente e apreciações 

valorativas de estudantes sobre atividades de exposição oral. Os dados mostraram que a 

mediação da professora permitiu que os alunos tivessem consciência e fizessem uso dos 

aspectos linguísticos, paralinguísticos, cinésicos e extralinguísticos da modalidade oral, a 

partir do seu trabalho com um gênero textual específico - exposição oral. 
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 Nesse sentido, foi possível observar que a docente desenvolveu um trabalho em sala 

de aula onde o gênero textual foi abordado como objeto de ensino, como é sugerido por Dolz 

e Schneuwly (2004), porém sem uma exclusividade sobre o gênero durante o projeto e com 

uma sistematização mais pontual em um dia de aula. A professora participante do estudo 

tinha clareza que não bastava dominar o conteúdo era importante dominar o gênero que eles 

estariam produzindo. Assim, reservou um tempo para que habilidades para o uso do gênero 

sejam desenvolvidas. 

 Os estudantes, por sua vez, gostaram das atividades desenvolvidas e apreciaram de 

forma positiva aspectos como a presença de interlocutores diversos, o trabalho coletivo ao 

tema abordado, as atitudes colaborativas do grupo e o planejamento da exposição oral.  
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Resumo: Propomo-nos a investigar as estratégias utilizadas por uma professora do 1º ano do ensino 

fundamental para lidar com a heterogeneidade de conhecimentos de seus alfabetizandos. Observamos, 

então, a prática docente de uma professora alfabetizadora de uma escola pública de Recife. O período 

de observação foi dividido em dois momentos de cinco dias seguidos, com um intervalo de uma 

semana entre eles. A partir da análise das anotações no caderno de campo e da escuta das gravações 

das aulas observadas, identificamos os momentos em que a docente utilizou estratégias para lidar com 

a heterogeneidade de seu grupo de estudantes. Utilizamos, predominantemente, critérios de análise 

qualitativa dos dados. Verificou-se que a professora lançou mão de três estratégias nos dias 

observados, a saber: i) atividades diferenciadas/diversificadas, ii) uma mesma atividade com 

objetivos/abordagens diferentes, iii) disposição espacial dos alunos na classe (agrupamentos 

produtivos), sendo o uso de atividades diversificadas a estratégia mais utilizada. 

 

Palavras-chave: Heterogeneidade. Prática docente. Estratégias. 

 

1. Considerações iniciais 

 

Este estudo investigou o trabalho desenvolvido por uma professora do 1º ano do 

ensino fundamental para lidar com a heterogeneidade de conhecimentos de seus 

alfabetizandos. O objetivo foi identificar as estratégias utilizadas por ela para a realização de 

tal trabalho. Para tanto, quantificamos os momentos em que esse trabalho foi realizado e, em 

seguida, analisamos como ele se desenvolveu. 

Entendemos que há uma necessidade de aprofundamento na reflexão sobre o que, de 

fato, significa heterogeneidade, bem como sobre quais as consequências práticas de seu 

verdadeiro sentido nos momentos de pensarem-se ações interventivas na sala de aula, no 

espaço escolar e, num nível mais amplo, nos sistemas educacionais públicos (municipais, 

estaduais, federais) e/ou privados. Não desconsideramos, entretanto, que desde já há algum 
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tempo essa terminologia faz parte dos discursos oriundos do cotidiano escolar, como, por 

exemplo, a emblemática frase: Minha turma é bastante heterogênea. 

Com relação ao trabalho para lidar com a heterogeneidade, temos consciência, 

primeiramente, de que se trata de algo complexo, envolvendo diversos aspectos que podem 

ser considerados para tratar a questão da heterogeneidade de forma geral e também no campo 

educacional mais especificamente. Este estudo focará, no entanto, somente os aspectos 

relacionados aos níveis de conhecimento dos alfabetizandos, porque temos consciência 

também de que isso já configura uma gama de possibilidades de estratégias para garantir 

oportunidades de aprendizagem a todos os estudantes. 

A seguir apresentamos os caminhos trilhados no desenvolvimento da pesquisa. 

2. Percurso Metodológico 

 Durante dez dias, observamos a prática docente de uma professora do 1º ano do 

ensino fundamental de uma escola pública municipal de Recife – PE. Nossa investigação 

foca, portanto, uma das etapas da educação básica. 

A professora tinha larga experiência na educação, visto que atuava como docente há 

23 anos. Como alfabetizadora, também tinha bastante experiência, tendo atuado no 1º ano do 

ensino fundamental em 20 desses 23 anos de profissão. Sua formação voltada para a 

educação também se destaca, já que, além de graduação em Educação Artística, possuía dois 

cursos de especialização em educação, sendo um deles na área de alfabetização e o outro na 

de tecnologias. Na sua sala de aula, estudavam 25 crianças, sendo 09 meninos e 16 meninas. 

A frequência média foi de, aproximadamente, 16 alunos nos dias observados. 

O período de observação foi dividido em dois momentos de cinco dias seguidos, com 

um intervalo de uma semana entre eles. As aulas foram áudio-gravadas e foram feitas 

anotações no caderno de campo. A partir da análise dessas anotações e da escuta das 

gravações das aulas observadas, identificamos os momentos em que a docente utilizou 

estratégias para lidar com a heterogeneidade de seu grupo de estudantes. 

Destacamos que o objetivo deste estudo não é atribuir juízo de valor às 

estratégias/atividades realizadas pela professora, senão ressaltá-las como possibilidades ante 
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um determinado grupo de estudantes e como o resultado do esforço da professora para lidar 

com a heterogeneidade de conhecimentos do seu grupo-classe. 

 Para o desenvolvimento da investigação, apoiamo-nos em estudos sobre a 

heterogeneidade que destacam os seguintes aspectos: conceito; relação com o processo de 

alfabetização e estratégias docentes para lidar com tal fenômeno. No tratamento/exploração 

das observações, lançamos mão das etapas de análise de conteúdo (BARDIN, 2011), bem 

como utilizamos, principalmente, critérios de análise qualitativa dos dados, pois entendemos 

que há aspectos que só são observados através da pesquisa qualitativa. 

Os resultados obtidos são apresentados logo após algumas reflexões sobre a 

heterogeneidade no campo educacional, que trazemos a seguir. 

3. Reflexões sobre a heterogeneidade no campo educacional 

Não há dúvidas de que, por mais homogênea que uma turma escolar pareça, a 

heterogeneidade se faz presente, tornando-se algo inerente à sala de aula. Isso ocorre porque, 

simplesmente, somos diferentes, vivenciamos “percurso singular, com experiências únicas, 

que provocam receios, desejos, vontades, anseios únicos” (LEAL; SÁ; SILVA, 2018a, p. 8). 

Guimarães (2013) destaca a potencialização dessas diferenças no ambiente escolar, 

atribuindo tal fenômeno à ampliação do acesso da população à educação. Segundo essa 

pesquisadora, 

a universalização da educação e a ampliação do acesso trouxeram uma 

mudança profunda na composição das salas de aula, que passaram a ter em 

seu grupo de alunos todos os atores sociais antes excluídos, o que ampliou 

fortemente o arco de diferenças na sala de aula e apresentou aos professores 

um novo desafio: promover um ambiente eficaz de aprendizagem e 

desenvolvimento num contexto heterogêneo, em que culturas, interesses e 

expectativas múltiplas precisariam ser consideradas (GUIMARÃES, 2013, 

p. 173). 

 

Consideramos, portanto, numa perspectiva educacional, a heterogeneidade como o 

conjunto das diferenças, de natureza diversa, entre os estudantes. Para este estudo, no entanto, 

reiteramos que tomamos como base as diferenças de conhecimento entre as crianças de uma 

determinada turma de alfabetização, embora reconheçamos que as outras tantas diferenças, 
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não menos importantes, também interferem nas práticas educativas. Leal, Sá e Silva (2018a, 

p. 16-17), por exemplo, mencionam três grandes blocos de heterogeneidade: 

Um primeiro tipo diz respeito às diferenças socioeconômicas culturais, 

religiosas, etnicorraciais, de gênero, de orientação sexual, físicas existentes 

entre as crianças. Um segundo tipo remete às reflexões sobre a inclusão dos 

estudantes com deficiências físicas e transtornos de aprendizagem. O 

terceiro diz respeito à heterogeneidade quanto ao nível de escolaridade, 

idade, conhecimento. 

 

Durante muito tempo (e, talvez, ainda hoje), essas diferenças entre os estudantes 

foram mal interpretadas no ambiente da escola, sendo concebidas como algo negativo, que 

leva ao fracasso escolar dos aprendizes. Leal, Sá e Silva (2018a, p. 11), concebem a 

heterogeneidade como um “fenômeno inevitável (...) que potencializa boas experiências 

pedagógicas”, apontando para uma visão positiva de tal fenômeno. Mas, de onde vem a visão 

negativa a respeito da heterogeneidade? E como enxergar a heterogeneidade como algo que 

potencializa boas experiências escolares?  

 A visão negativa advém de um contexto de escola tradicional, em que a prática 

educativa é centrada no professor e, por conseguinte, nos métodos de ensino. A respeito da 

escola tradicional, Saviani (2008, p. 6) afirma: 

A escola organiza-se como uma agência centrada no professor, o qual 

transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A 

estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos... Como as 

iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um professor 

razoavelmente bem preparado. Assim as escolas eram organizadas na forma 

de classes, cada uma contando com um professor que expunha as lições, que 

os alunos seguiam atentamente, e aplicava os exercícios, que os alunos 

deveriam realizar disciplinadamente. 

 

Nesse sentido, os conteúdos programáticos ditavam a “melhor” forma de realizar seu 

ensino, pouco importando a diversidade de características dos aprendizes e seu 

desenvolvimento cognitivo. Uma metodologia de ensino era boa se fizesse todos os alunos 

(ou, pelo menos, a maioria) aprenderem igualmente os conteúdos pré-estabelecidos, de forma 

homogênea, como se isso fosse possível. Numa turma heterogênea (basicamente, todas, 

portanto) em relação ao nível de conhecimento, os métodos tendiam a fracassar, visto que não 
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davam conta das necessidades dos aprendizes, por não considerarem os diferentes aspectos 

que constituem o perfil de cada estudante. 

 Isso nos remete à ideia de que o nível de conhecimento não deve ser considerado 

apenas na perspectiva do acúmulo de conteúdos, visto que todas as pessoas não têm, 

necessariamente, que saber tudo. Em outras palavras, todas as pessoas sabem alguma coisa 

(ou muitas coisas), mas não, necessariamente, as mesmas coisas. Nessa perspectiva, o 

conceito de heterogeneidade voltado para a educação aponta na direção de que as pessoas 

aprendem coisas diferentes, e de forma diferente, devido a questões de natureza diversa. 

Piccoli (2018, p. 134) reforça essa ideia, quando destaca que “um aspecto que passou a ser 

visibilizado na escola contemporânea (...) é a necessidade de considerar a diversidade de 

conhecimentos dos alunos presentes em uma mesma sala de aula”.  

 Concordamos, então, com Guimarães (2013, 97) quando chama a atenção para a 

importância da inversão da relação ensino-aprendizagem, saindo de uma 

visão centrada no ensino para centrar-se na aprendizagem e no 

protagonismo dos alunos. Essa inversão (...) seria a forma que possibilitaria 

o atendimento à heterogeneidade em que as demandas dos alunos se 

diferenciam – daí a necessidade de uma perspectiva em que a atenção esteja 

neles. 

 

 Quando o foco da educação escolar passou a considerar também as diferentes formas 

como os indivíduos aprendem, a heterogeneidade passou a ser vista com um olhar mais 

positivo, embora ainda com certo ranço de sua ligação ao fracasso escolar, que teima em 

persistir. Fez-se necessário comprovar que o que se aprende é realizado a partir de um 

processo construtivo, em que cada indivíduo passa por diversas etapas, em tempos diferentes 

em relação ao outro que está no mesmo processo.  

 Pensando especificamente na alfabetização, os estudos da psicogênese da língua 

escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1979), com base no construtivismo de Jean Piaget, 

deixaram claro que, para o indivíduo se alfabetizar é necessário aprender como o sistema (e 

não um código) de escrita alfabética funciona. Essa aprendizagem não é simples, tampouco 

ocorre de uma hora para outra. Os alfabetizandos durante o processo de aprendizagem do 

referido sistema levantam várias hipóteses sobre “o que a escrita nota” e “como a escrita cria 

notações”. Nesse processo, uns aprendem mais cedo; outros precisam de um pouco mais de 

tempo. É necessário, portanto, respeitar os diversos tempos de aprendizagem dos estudantes. 
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Isso só é possível se, entre outras condições, o conceito de heterogeneidade estiver claro para 

quem é responsável por desenvolver tal processo de aprendizagem, para que se possam criar 

diversas estratégias que contemplem as peculiaridades de aprendizagem do grupo-classe. 

 De acordo com Leal, Sá e Silva (2018a), estudo realizado com professores 

alfabetizadores reconhecem a existência da heterogeneidade, mas ainda não têm conseguido 

tratá-la com a devida complexidade, de forma que todos os estudantes tenham seus direitos 

de aprendizagem garantidos. O referido estudo foi realizado com 18 professores orientadores 

de estudo do PNAIC (Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) que 

tinham experiência com o ciclo de alfabetização. Desses 18 docentes, metade tinha 

experiência com o ciclo de alfabetização em escolas seriadas e a outra metade, com escolas 

multisseriadas do campo. Esse grupo de docentes era bastante “heterogêneo”, sendo diverso o 

município de origem, o tempo de experiência com a alfabetização, a época em que se 

formaram para a docência e o tipo de formação.  

 Segundo as autoras do estudo,  

foram aplicados dois questionários diferentes [um para professores do ciclo 

de alfabetização de escolas seriadas e outro para professores de escolas 

multisseriadas do campo]. Cada questionário continha 14 perguntas, sendo 

algumas delas compartilhadas entre os dois tipos de questionários” (LEAL, 

SÁ; SILVA, 2018a, p. 24)  

 

 No que se refere ao conceito de heterogeneidade, as repostas das professoras 

entrevistadas ora relacionaram a heterogeneidade às diferenças culturais, religiosas, 

etnicorraciais, de gênero, de orientação sexual, físicas das crianças; ora às diferenças quanto 

ao nível de escolaridade/idade e/ou conhecimentos. As autoras destacaram o fato de que 

nenhuma docente relacionou a heterogeneidade à inclusão dos deficientes com necessidades 

físicas e transtornos de aprendizagem. Isso leva à conclusão de que essas docentes ainda não 

percebem a heterogeneidade em sua amplitude, de forma que a relacionam a um ou a outro 

aspecto, deixando sempre de considerar outros aspectos, também relevantes. Se o objetivo da 

escola está pautado na inclusão de todos os estudantes no processo de desenvolvimento de 

uma formação integral, de forma a garantir que todos, a seu tempo, possam aprender o que 

lhe é de direito, é necessário tomar em conta os diversos aspectos da heterogeneidade. 
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 Nessa perspectiva, Guimarães (2013, p. 178) traz um dado de seu estudo, o qual 

destaca como positivo, que mostra que um grupo de professoras “consideram as 

características pessoais dos alunos, expectativas, modos de ser e aprender, sem atribuir 

qualquer valoração negativa para tal. Esse grupo é o que mais se aproximou da concepção 

que atualmente se busca de trabalhar com as diferenças em sala de aula”. 

 No que se refere às estratégias para lidar com a heterogeneidade de conhecimento da 

turma, Seal (2012, p. 17) destaca que 

após a realização dos diagnósticos, é possível prever estratégias didáticas 

mais adequadas aos grupos de alunos que são revelados de acordo com suas 

aprendizagens em cada um dos eixos de ensino da linguagem abordados. 

Assim, podem-se propor atividades individuais, em duplas, em grupos ou 

coletivas, em qualquer dos eixos que se deseje explorar. 

 

 Observa-se o quão importante é a realização de uma diagnose do grupo de alunos, 

para, a partir de então, planejar-se uma proposta didática que atenda aos diferentes níveis de 

aprendizagem detectados, ou seja, à heterogeneidade de conhecimentos da turma. Faz-se 

necessário, portanto, que o professor tenha a percepção de que uma única proposta não dá 

conta das diferentes necessidades do grupo-classe. Picarelli (2013, p. 137) chama a atenção 

para o fato de que “ao reconhecer a diversidade cognitiva de seus alunos, espera-se o 

discernir seu [do professor] papel mediador nos avanços da aprendizagem”. Para que o 

professor tenha essa percepção, no entanto, é necessário não só que ele tenha sensibilidade 

ante a heterogeneidade mas também que sua formação tenha-lhe dado condições para criar 

ações interventivas.   

Nesse sentido, Piccoli (2018, p. 11-12), destaca o investimento do PNAIC nessa 

formação, argumentando que ele “reconhece que a heterogeneidade de conhecimento dos 

alunos precisa ser considerada como um fenômeno inerente à ação docente e, para tanto, 

prevê diferentes formas de o professor atuar em sala de aula e de organizar sua turma”. 

O estudo realizado por Picarelli (2013) verificou que o uso de atividades diferenciadas 

(diversificadas) ou de uma mesma atividade com objetivos (abordagens) diferentes e a 

disposição espacial (individual, dupla, grupo) dos alunos na classe – agrupamentos 

produtivos – foram as estratégias mais citadas pela equipe docente investigada, para lidar 

com a heterogeneidade de conhecimento dos alunos.  Sá (2015) também identificou o uso 
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dessas estratégias por uma professora de uma turma multisseriada do campo para lidar com a 

heterogeneidade de conhecimentos infantis sobre o SEA. Outros estudos, tais como Colello 

(2005), Silveira (2013), Leal, Sá e Silva (2018b) também fazem referência a algumas dessas 

estratégias. 

Decidimos, então, utilizar essas três estratégias como as categorias de análise da 

prática docente da professora alfabetizadora que pesquisamos, conforme discorremos a 

seguir. 

4. Análise da prática da professora 

A partir das observações das aulas da professora alfabetizadora, verificamos que sua 

prática docente não desconsiderava a heterogeneidade de conhecimentos de sua turma, visto 

que, logo de início, observou-se que a professora dividia a turma em dois grandes grupos (o 

grupo A, composto por estudantes considerados menos avançados em relação ao domínio do 

sistema de escrita alfabética – SEA; e o grupo B, composto pelos mais avançados), a fim de 

organizar estratégias para atender às necessidades de cada um desses grupos.  

 Foi possível observar que, na grande maioria dos dias de aula observados, a 

professora tomou a heterogeneidade como base para desenvolver sua prática docente 

alfabetizadora, lançando mão de diversas estratégias, conforme o quadro que segue. 

 

Quadro 1 – Estratégias utilizadas pela professora para lidar com a heterogeneidade de 

conhecimento de sua turma nos dias de aula observados 

Dias 

 

Estratégias 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Total 

Atividades diferenciadas/diversificadas X X X X  X  X X X 08 

Mesma atividade com 

objetivos/abordagens diferentes  

     X     01 

Disposição espacial dos alunos na classe 

(agrupamentos produtivos) 

  X        01 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se, no quadro 1, que a heterogeneidade de conhecimento foi considerada pela 

professora em 08 dos 10 dias de aula observados. Com relação às estratégias utilizadas, 

verifica-se que ela lançou mão de atividades diversificadas, abordagens diferentes para uma 

mesma atividade e agrupamentos produtivos, tendo ocorrido com maior frequência as 

atividades diversificadas (em 8/8 dos dias em que se considerou a heterogeneidade). 

 A partir de agora, descreveremos como essas estratégias foram desenvolvidas pela 

professora. 

 

4.1 Atividades diferenciadas/diversificadas 

 Já no primeiro dia de aula que observamos, foi possível perceber a utilização de 

atividades diversificadas pela professora. Consideramos atividade diversificada a estratégia 

em que, a partir do diagnóstico a respeito do nível de conhecimento dos alunos acerca de um 

determinado tópico (o SEA, no nosso caso), produzem-se atividades diferentes para atender 

aos diversos níveis presentes no grupo-classe.  

A professora observada, de forma geral, considera dois níveis de conhecimento no seu 

grupo de alunos: o grupo dos alfabetizandos mais avançados em relação ao SEA (grupo B, 

doravante GB) e o grupo dos menos avançados (grupo A, doravante GA). A partir de então, 

seleciona/desenvolve as atividades para esses dois grupos. 

 Neste 1º dia de aula observado, a atividade diferenciada pôde ser desenvolvida com a 

presença de cada grupo por vez, visto que havia o horário de cada grupo ir para a biblioteca 

desenvolver atividades com a bibliotecária. Primeiramente, foi o GB. A professora, então 

entregou uma atividade numa ficha (ver figura 1) para cada aluno do outro grupo que ficou (o 

GA). 

Figura 1: Atividade realizada com o GA 
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Fonte: Cedida pela professora pesquisada 

A atividade foi realizada coletivamente, com o auxílio da lousa, onde a professora 

escreveu os pares de palavras da ficha para análise. Durante a análise, instigava os alunos o 

tempo todo, chamando a atenção deles para o foco da atividade: buscar a letra diferente. Para 

tanto, lançou mão do aspecto sonoro das letras, sílabas e palavras. Após a correção, colou as 

fichas nos cadernos dos alunos e deu o visto. Levou, então, o GA para a biblioteca e voltou 

com o GB, a quem entregou também um ficha (figura 2), com outra atividade. 

Figura 2: Atividade desenvolvida com o GB 

 

Fonte: Cedida pela professora pesquisada 

A professora deu um tempo para os estudantes realizarem a atividade individualmente 

e, na sequência, corrigiu coletivamente, pedindo para que cada estudante lesse suas frases 

produzidas a partir das gravuras. Como não eram muitos alunos (08), ela, então, escrevia no 

quadro, para que eles conferissem. Após a correção, colou as fichas nos cadernos dos alunos 

e deu o visto. 



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

 

221 

 

 Chama a atenção o fato de a professora realizar a atividade do GA juntamente com os 

alunos, ao passo que deixou o GB realizar a atividade sozinho para só depois conferir. Isso 

mostra que ela tem clareza do que cada grupo pode realizar sozinho.  

Por outro lado, destaca-se que, se a atividade realizada com o GA não foi também 

realizada com o GB, porque, talvez, fosse pouco desafiadora para seus componentes, tudo 

bem; mas, o mesmo não se pode dizer do fato de a atividade desenvolvida com o GB não ter 

sido realizada com o GA, visto que seria uma boa oportunidade para os alunos deste grupo 

desenvolverem a habilidade de produção de frases, que, necessariamente, não depende de os 

indivíduos estarem alfabetizados. Conforme postulam Girão e Brandão (2010, p.120): 

O fato de ainda não saber grafar seus textos convencionalmente não deve ser 

confundido, portanto, com a impossibilidade de poder produzi-los 

oralmente, sendo estes textos registrados graficamente por um escriba ou 

pela própria criança com base nos conhecimentos de que ela dispõe no 

momento. Em outras palavras, crianças bem pequenas podem produzir 

oralmente textos escritos. Ou seja, textos orais produzidos em linguagem 

escrita que são grafados por outros ou por elas próprias. 

 

Em outro dia, a professora realizou a atividade de uma ficha com o GA, conforme a 

figura 3, enquanto o GB estava na biblioteca. 

 

Figura 3: Atividade realizada com o GA 

 

Fonte: Cedida pela professora pesquisada 

 

A professora fez a atividade coletivamente, com o apoio da lousa, realizando as 

intervenções necessárias para os alunos entenderem o que muda de um nome para outro para 
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que o significado da palavra seja também outro. Após a atividade, colou as fichas nos 

cadernos dos alunos. Levou, então, o GA para a biblioteca e voltou com o GB, ao qual 

solicitou a produção de uma historinha a partir de uma tirinha com três quadrinhos sem falas 

(ver figura 4). Antes, porém, realizou a interpretação coletiva do texto não verbal. 

Figura 4: Tirinha a partir da qual foi solicitada uma produção de texto ao GB 

 

Fonte: Cedida pela professora pesquisada 

 

Deu um tempo para eles fazerem sozinhos. Não foi possível concluir a atividade, pois 

chegou a hora da merenda, e, na sequência, realizariam atividades do Projeto Lego, no espaço 

da escola reservado para esse fim. 

 Mais uma vez, observa-se que a tentativa de atender à heterogeneidade de 

conhecimentos da turma é válida por parte da professora, especialmente no que se refere à 

atividade para o GA, que precisa de atividades voltadas à apropriação do SEA. No entanto, 

privar o GA de participar do momento de produção de texto oportunizado ao GB, como se 

eles não fossem capazes, faz-nos refletir sobre a necessidade de avaliarem-se bem as 

estratégias utilizadas, sob pena de não garantir os direitos de aprendizagem que são de todos 

os alunos, como a participação em práticas de produção de texto. Sabemos que mesmo os 

estudantes não alfabetizados podem (e devem) participar de práticas de leitura e produção de 

textos, a fim de que possam também desenvolver as habilidades inseridas em tais práticas, 

conforme destaca Silveira (2013, p. 79-80): 

Apesar de não saber escrever um texto com autonomia, o aluno inserido 

nessas atividades sente-se mais capaz e valorizado. Sua autoestima cresce e 

ele passa a se entender como sujeito ativo das situações comunicativas. 



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

 

223 

 

Além desses benefícios, muitos outros conhecimentos são construídos pelas 

crianças, tais como a própria aprendizagem sobre o sistema de escrita, o 

reconhecimento da função social da leitura e da escrita, o contato e 

apropriação dos diferentes tipos e gêneros bem como dos seus suportes e 

meios de circulação. Enfim, as situações de produção de textos são 

momentos altamente produtivos, que propiciam a esses alunos o 

desenvolvimento de estratégias de escrita para compor seus textos, 

reconhecendo e atendendo às expectativas do mundo letrado em que estão 

inseridos. 

 

 Na aula de outro dia, em que também houve atividade na biblioteca, enquanto o GB 

estava lá, realizou uma atividade específica com o GA: identificar o nome da figura dentro da 

palavra dada (ver figura 5). 

Figura 5: Atividade realizada com o GA 

 

Fonte: Cedida pela professora pesquisada 

Realizou a atividade coletivamente, fazendo intervenções diversas para a apropriação 

do SEA: lia com os alunos as palavras, juntando letras e sílabas, e destacava o início e o final 

das palavras que estavam buscando. Fez isso com todas as palavras. Depois, leu com os 

alunos as palavras encontradas, também juntando letras e sílabas. Por fim, pediu para levarem 

a ficha até ela para ser colada no caderno. Levou o GA para a biblioteca e trouxe o GB. 

 Com o GB, foram realizadas duas tarefas, diferentes da tarefa do GA. Primeiro 

entregou uma ficha com uma atividade que pedia para os alunos identificarem a palavra que 

não combina em cada sequência de palavra (ver figura 6). 

Figura 6: Atividade realizada com o GB 
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Fonte: Cedida pela professora pesquisada 

A professora deu um tempo para os alunos fazerem sozinhos. Antes, porém, ilustrou o 

comando com um exemplo no quadro. Quem ia terminando, levava para ela conferir e colar a 

ficha no caderno. Depois de um tempo, corrigiu coletivamente. A outra atividade foi passada 

pela lousa. O comando pedia para observar a capa de um livro (entre vários sobre uma mesa 

num cantinho da sala) e escrever as seguintes informações: título, autor, ilustrador e editora.  

Ficou para ser corrigida em outro momento, visto que era hora da merenda e, na sequência, 

vivenciariam o Projeto Lego. 

 Nesse dia, verificou-se também que as atividades realizadas com o GB poderiam ter 

sido realizadas com os dois grupos juntos, visto que os estudantes poderiam trocar ideias e o 

GA teria a oportunidade de desenvolver as habilidades presentes nessas atividades. 

 É preciso ter clareza de que considerar a heterogeneidade de conhecimentos dos 

estudantes não significa privar alguns da possibilidade de desenvolver determinadas 

habilidades, por serem classificados como incapazes. Pelo contrário. Especialmente as 

atividades que desenvolvem práticas de letramento precisam ser vivenciadas por todos, 

proporcionando a interação/troca de conhecimentos. 

 

4.2 Mesma atividade com objetivos/abordagens diferentes 

 No sexto dia, enquanto o GB estava na biblioteca, o GA realizou atividade de 

contagem de palavras que formavam provérbios (ver figura 7). 

Figura 7: Atividade realizada com o GA e com o GB 
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Fonte: Cedida pela professora pesquisada 

Embora os alunos dispusessem da ficha com os provérbios, a professora escreveu, 

com letra bastão, todos eles no quadro (destacando a necessidade de um espaço em branco 

entre as palavras), para realizar melhor a análise. Leu todos eles para os alunos, refletindo 

sobre seus significados. Em seguida, contou as palavras de cada provérbio, reiterando a 

necessidade de um espaço em branco entre as palavras. Na sequência, entregou outra ficha 

contendo três frases com as palavras emendadas (sem espaço entre elas), conforme a figura 8. 

Figura 8: Atividade realizada com o GA e com o GB, respectivamente 

 

Fonte: Cedida pela professora pesquisada 

 A professora tentou mostrar que do jeito que estava não tinha espaço entre as palavras 

e que, portanto, não era possível saber quantas palavras formam a frase. Seria necessário ler a 

frase para identificar. Para facilitar a leitura e identificação das palavras, disse que eram 

frases de músicas. Cantava um trechinho da música de cada provérbio e ia, junto com eles, 

separando as palavras das frases, destacando a letra com que termina cada palavra. Depois de 

separar as palavras, escreveu cada provérbio com letra cursiva e pediu para os alunos 

escreverem. Levou, então, o GA para a biblioteca e trouxe o GB. 

 Com o GB, realizou as mesmas atividades: contar e separar as palavras das frases das 

(mesmas) fichas e escrever as frases com letra cursiva. No entanto, a abordagem foi 

diferenciada: a professora deixou-os fazer sozinhos; pouco interveio, não realizando as 

mesmas intervenções/reflexões que havia praticado com o GA. A professora parecia estar 

convicta de que os alunos do GB eram capazes de realizar as atividades sozinhos, precisando, 
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talvez, apenas consolidar o que já sabiam. Corrigiu, após um certo tempo, coletivamente cada 

ficha e colou nos cadernos dos estudantes. 

As abordagens diferentes para a mesma atividade foram colocadas em prática pela 

professora a partir da necessidade de cada grupo, demonstrando, uma vez mais, saber os 

estudantes que conseguem realizar a tarefa de forma autônoma, bem como aqueles que 

precisam de determinadas intervenções para conseguir realizá-la. 

4.3 Disposição espacial dos alunos na classe (agrupamentos produtivos) 

 No terceiro dia, enquanto o GB estava na biblioteca, a professora trabalhou jogos da 

caixa de Jogos de Alfabetização (BRASIL, 2009) com o GA. Para tanto, lançou mão de outra 

estratégia: agrupamentos produtivos, que consideramos o agrupamento dos estudantes, com a 

finalidade de que se ajudem mutuamente na construção do conhecimento ou de que aqueles 

que dominam mais determinado conhecimento possam auxiliar os que dominam menos. 

Pediu para os alunos organizarem-se em duplas (4 duplas). A professora não se 

preocupou em juntar estudantes com níveis de conhecimentos diferentes, visto que todos 

pertenciam ao GA, tendo, portanto, tais níveis muito próximos. Era um momento de 

construção conjunta de conhecimento. Uma dupla ficou com o jogo “Bingo da letra inicial”. 

A professora ficou o tempo todo junto a essa dupla, como se fosse a que mais precisaria de 

sua ajuda para identificar as letras que faltavam nas palavras. Outra dupla ficou com o jogo 

“Palavra dentro de palavra”. As duas meninas desse grupo vinham sempre até a professora 

para ver se haviam feito corretamente. Quando erravam, a professora verificava/refletia com 

elas, conduzindo-as ao acerto. Esse grupo terminou logo e pediu outro jogo. A professora deu 

o jogo “Batalha de palavras”. As alunas ficaram jogando sozinhas. Outra dupla ficou com o 

jogo “Caça rimas”. Seus componentes também vinham tirar dúvidas com a professora. O 

mesmo ocorria com uma outra dupla, que ficou com o jogo “Dado sonoro”.  

Observou-se nessa atividade o objetivo claro da professora de oportunizar a troca de 

conhecimentos entre os alunos de cada dupla. Embora pertencentes ao grupo “menos 

avançado”, ela, nesse momento, considerou a heterogeneidade dentro do próprio grupo, numa 

percepção de que poderiam construir o conhecimento juntos. 

 Com o GB, também realizou atividade com a referida caixa de jogos, enquanto o GA 

estava na biblioteca. Os alunos se organizaram em dois quartetos, conforme suas escolhas. 
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Um deles recebeu o jogo “Quem escreve sou eu” e o outro, o jogo “Palavra dentro de 

palavra”. Embora a professora ficasse circulando, pouco necessitou intervir. Os alunos já 

conseguiam fazer sozinhos. 

A professora demonstrou, mais uma vez, ter clareza do que os alunos conseguem 

realizar sozinhos ou não, bem como considerou novamente a heterogeneidade interna ao 

grupo; desta feita, ao GB  

 Foi possível perceber uma interação intensa entre os estudantes nos agrupamentos, 

bem como entre a professora e os estudantes do GA. Foram momentos de construção coletiva 

de conhecimentos, de fato. A professora deu especial atenção aos agrupamentos que mais 

necessitavam, principalmente aos que pertenciam ao GA; o GB mostrou certa autonomia 

durante a realização dos jogos, não sendo necessária uma intervenção mais sistemática da 

professora. 

5. Considerações finais 

 A professora pesquisada desenvolveu de forma intensa um trabalho voltado para o 

atendimento à heterogeneidade de conhecimentos dos seus alunos, tendo sido observado o 

uso de estratégias com essa finalidade em oito dos dez observados. As estratégias utilizadas 

foram, basicamente, três: i) atividades diferenciadas/diversificadas, ii) uma mesma atividade 

com objetivos/abordagens diferentes, iii) disposição espacial dos alunos na classe 

(agrupamentos produtivos).  

 Com relação às atividades diferenciadas/diversificadas, foi possível observar seu uso 

frequente, tendo sido utilizada nos oito dias em que a heterogeneidade de conhecimentos foi 

levada em conta. Para o grupo dos estudantes considerados menos avançados em relação à 

apropriação do SEA (GA), tais atividades focalizaram, quase sempre, a reflexão sobre 

aspectos voltados para tal apropriação. Já para o grupo dos estudantes considerados mais 

avançados em relação àquele conhecimento (GB), as atividades ora eram centradas em 

princípios de funcionamento do SEA, ora eram direcionadas ao desenvolvimento de 

habilidades voltadas para as práticas de leitura e produção de texto. 

 Verificou-se, no entanto, que, em alguns desses momentos de uso de atividades 

diversificadas, o grupo A foi privado de participar de práticas mais voltadas para o letramento 

(leitura e produção de textos). Contrariando o que acreditamos, pareceu-nos que a professora 
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não tinha clareza de que os estudantes ainda não alfabetizados não só são capazes de 

participar de tais práticas, como não podem ter esse direito negado a eles. 

 No que se refere às outras duas estratégias (“uma mesma atividade com 

objetivos/abordagens diferentes” e “agrupamentos produtivos”), observou-se que, embora 

menos utilizadas, cumpriram bem as funções para as quais foram selecionadas: adequar a 

abordagem do conhecimento ao aprendiz e proporcionar momentos de construção coletiva de 

conhecimentos, respectivamente. 

 Em suma, é preciso reconhecer o esforço da professora para lidar com a 

heterogeneidade de conhecimentos de sua turma, uma vez que, diferentemente da ideia 

negativa que geralmente se tem da heterogeneidade na sala de aula, a professora a considera 

em seu aspecto positivo: como possibilitadora de boas experiências pedagógicas. 
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Resumo: O artigo discute as concepções e práticas avaliativas no ciclo de alfabetização e sua 

interface com o (in) sucesso na aprendizagem. A partir de relatos de experiência da autora como 

professora alfabetizadora da rede municipal de Duque de Caxias/RJ, tal artigo busca relação entre 

ciclo, avaliação e alfabetização. Assim, conta com a ajuda de referenciais teóricos da área de 

alfabetização, avaliação e ciclo, tais como Smolka (2012), Freire (1996), Esteban (2013) e Krug 

(2007). Apoiando-se em Esteban; Zaccur (2002), Alves; Garcia (2004) e Perez (2017), o texto 

discorre acerca do diálogo teoria e prática, e considera as narrativas docentes enquanto práticas 
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formativas. Com a discussão apresentada é possível perceber o entrelaçamento de princípios e 

concepções que orientam práticas avaliativas no ciclo de alfabetização com modos (des) favoráveis de 

ensinar e aprender leitura e escrita na escola.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Ciclo. Avaliação.  

 

 

Introdução 

 

A alfabetização é, ainda hoje, o grande desafio da rede pública de ensino por ser tratar 

de uma questão fundamental na escolarização dos indivíduos. Com isso, os problemas que 

envolvem o processo de construção da leitura e da escrita acabam se estendendo não apenas 

na aprendizagem inicial, como também no percurso de estudantes durante sua vida escolar. 

 O presente artigo propõe uma reflexão sobre concepções, ações e relações que 

configuram a prática avaliativa no ciclo de alfabetização a partir das experiências e narrativas 

da autora como professora alfabetizadora da rede municipal de Duque de Caxias, município 

da Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro.  

 O interesse pelo tema surge de questionamentos da professora que, inquieta com 

algumas questões da atividade docente, como: a avaliação da aprendizagem e os instrumentos 

utilizados, inicia uma reflexão crítica sobre a prática. Esse processo passa a constituir-se um 

movimento de formação permanente em cursos acadêmicos, de extensão, seminários, 

palestras, entre outros, acreditando no coletivo para ampliar a maneira de ver e (re) criar 

saberes e fazeres.   

 Ao compartilhar o processo de aprendizagem da leitura e escrita com crianças na rede 

pública foram percebidos caminhos, tempos e formas diferenciadas de aprender. Por isso, 

buscou-se compreender como a escola tem tratado essa e outras questões que tem levado 

alunos a permanecerem por um, dois, três ou mais anos ao final do ciclo, sem daí 

conseguirem avançar para outros anos de escolaridade. Crianças que não estão no tempo da 

escola e que através de suas histórias demonstram o que representa não acompanhar esse 

tempo.     

Trilhando esse caminho, o texto discute concepções avaliativas no ciclo de 

alfabetização e o entrelaçamento de tais ideias com práticas que podem favorecer, ou não o 

processo de aprendizado das crianças. Como expõe Alves (2008) 
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A questão da avaliação, dentro dessa perspectiva, pressupõe uma disputa no 

campo perceptivo e, consequentemente, não basta discutir apenas os 

instrumentos e resultados sem interrogar as formas de significar e os 

sentidos atribuídos às experiências cotidianas (ALVES, 2008, p. 117). 

 

 Acreditando no saber e fazer pedagógico como fatores importantes na concretização 

de mudanças do/no processo de avaliação, sendo esse um “potente organizador do discurso e 

da ação pedagógica” (ESTEBAN, 2013, p. 12), cabe, então, indagar:  

➢ O que é alfabetizar? Por quê? Para quê?  

➢ Sendo um processo, como avaliá-lo? 

 Partindo desses questionamentos se pretende discutir a avaliação no ciclo de 

alfabetização a partir de dilemas e desafios da prática, apontados pela autora em sua busca 

por compreender os processos e os sujeitos neles envolvidos. No discorrer do texto, questões 

acerca da proposta de implementação do ciclo de alfabetização da rede de municipal de 

Duque de Caxias serão destacadas, propiciando reflexões de algumas concepções e práticas 

avaliativas que permeiam o cotidiano escolar. 

 

Abordagem teórico–metodológica 

 

 O artigo, através de um relato de experiência, problematiza as situações envolvendo 

a avaliação, vivenciadas na prática alfabetizadora em uma turma de 3º ano do ciclo de 

alfabetização na rede municipal de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 

2018. Uma turma composta por 25 alunos, alguns com distorções quanto ao ano de 

escolaridade e suas idades, inescapavelmente marcados pela reprovação escolar.  

 Dos dilemas e desafios impostos à prática cotidiana, surgiram questões que 

propiciaram um processo de investigação e reflexão sobre as concepções e práticas 

avaliativas e sua interface com a aprendizagem das crianças no ciclo de alfabetização.  Nessa 

perspectiva, a compreensão da busca como uma indagação e construção da realidade onde a 

“pesquisa não sendo um fim em si mesma, pode ser consequência de um fazer em que o 

indivíduo faz e coloca questões” (ESTEBAN, ZACCUR, 2002, p. 14). 

 A investigação narrativa caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa, uma 

abordagem fundada na experiência. Considerando experiência como o “que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca” (LORROSA, 2002, p. 21). 
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  O ato de narrar, segundo Pérez (2017) é uma atividade de conhecimento pela qual é 

possível compreender e conhecer a ação educativa e seus significantes. Ainda para a autora, o 

exercício de problematizar o cotidiano e os desafios de reinventá-lo se traduz num estilo 

singular de pensar/praticar formação e investigação.  

 

As narrativas das experiências cotidianas nos possibilitam redimensionar a 

dimensão formativa da educação escolar como construção e reconstrução de 

histórias pessoais, sociais, coletivas e individuais dos sujeitos que constroem 

o cotidiano e a cultura escolar (PEREZ, 2017, p. 18). 

  

As narrativas de experiências cotidianas estão associadas às histórias de vida do 

professor, que resgata as memórias do processo formativo se identificando como sujeito 

histórico que não apenas participa, mas (re) constrói a história. Nessa perspectiva, o presente 

texto visa contribuir para a (re) invenção e ressignificação dos modos avaliar, aprender e 

ensinar leitura e escrita na escola. 

Para a construção do diálogo com as questões da atividade docente, recorreu-se a 

autores que discutem alfabetização, avaliação, ciclo e narrativas da prática, como Smolka 

(2012), Sampaio (2008), Freire (1996), Esteban (2012), Krug (2007), Perez (2017), entre 

outros. Autores que muito tem contribuído para reflexão e (re) construção do modo de ser e 

fazer da professora alfabetizadora. 

 

 

Princípios da proposta e o ciclo de alfabetização na Rede Municipal de Duque de Caxias 

 

  Os ciclos dizem respeito à forma de organização e distribuição dos alunos na escola. 

Apesar de apresentar tipologias diferentes, tais como Ciclo de Alfabetização, Ciclos de 

Formação e Ciclos de Aprendizagem, a ideia de agrupamento sem a premissa de 

conhecimentos anteriores adquiridos é um importante ponto em comum. 

 Tal distribuição traz “implicações não só na forma de avaliar, mas também na forma 

de se organizar o conhecimento escolar ao longo do tempo, na relação entre professor e 

aluno, (...) na cultura escolar” (FERNANDES, 2008, p. 53). Assim, respeita-se, dessa forma, 

o direito e a perspectiva das crianças. 

 Krug (2007) ressalta que para além de implementar ciclos é preciso um movimento de 

“transformação dos tempos e espaços escolares e das práticas avaliativas, dando um enfoque 
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crítico e significativo aos conhecimentos trabalhados” (KRUG, 2007, p. 93). Com isso, surge 

a necessidade da construção de um currículo com relevância para os alunos, para seu grupo 

social, que proporcione uma educação para autonomia e solidariedade. Todavia, consideram-

se os problemas e limitações que essa proposta tem encontrado nas diferentes experiências 

realizadas. Alguns aspectos dessa organização parecem causar maior rejeição e 

estranhamento, até mesmo entre os docentes, como a impossibilidade de reprovação e o 

trabalho com turmas heterogêneas em conhecimento. Para Jacomini (2008)  

 

Os ciclos respondem a duas demandas historicamente construídas: 

incorporar aos processos de ensino e aprendizagem escolares os 

conhecimentos contemporâneos sobre desenvolvimento e a aprendizagem 

humana e reorganizar a escola em função da ampliação do acesso, na 

perspectiva de oferecer melhores condições de aprendizagem a todos 

(JACOMINE, 2008, p. 84). 

 

A autora acentua que tal organização escolar pressupõe mudanças, entre elas, no papel 

e nas características da avaliação. O ato de avaliar nesta concepção, ressalta Fetzner (2007), 

  

implica identificar, conhecer, aprofundar o processo de aprendizagem em 

andamento, providenciando instrumentos e mediações necessárias ao avanço 

deste processo, eliminando obstáculos e apresentando caminhos alternativos 

(FETZNER, 2007, P. 72). 

    

Uma vez que ciclos pressupõem mudanças nas concepções de organização escolar em 

função de viabilizar o direito à educação, Souza (2008) reforça que a concepção de ciclo deve 

trazer uma lógica contrária à da seriação, que “não considera a ideia da aprendizagem como 

ação permanente, mas sim pontual” (p. 77). A partir disso, deve-se construir uma “lógica 

avaliativa que considere que nem todos aprendem da mesma forma e que possuem pontos de 

partida e chegada diferentes” (SOUZA, 2008, p.75).  

A rede municipal de Duque de Caxias iniciou sua história com o ciclo em 1993, 

quando promoveu, em quatro escolas da rede, o projeto Repensando Alfabetização, com 

estudos sobre a psicogênese da língua escrita. Nesse momento, apenas os dois primeiros anos 

de escolaridade compunham o ciclo e já fazia menção à avaliação continuada. “Sendo a 

avaliação considerada, nesse pressuposto, como diagnóstico da prática, para sua transformação” 

(ASSUMPÇÃO, 2013, p. 46). 
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Em 1995, com a Reformulação Curricular, há a inclusão de mais uma série ao Ciclo 

de Alfabetização na rede municipal, passando a configurar-se os três anos iniciais do ensino 

fundamental.  

 Após a realização do 1º Fórum Municipal de Educação, realizado em duas edições – 

2005 e 2006, os três primeiros anos permaneceram organizados em ciclos, denominado Ciclo 

de Alfabetização, e os demais por anos de escolaridade. No Ciclo de Alfabetização, a 

avaliação deve ser realizada de forma contínua e tem seu registro sistematizado por relatórios 

descritivos individuais bimestrais. A partir do 4º ano de escolaridade, a avaliação é registrada 

através de nota, atribuída por área curricular.  

 A partir desta implementação, a rede municipal adotou algumas políticas de formação 

voltada para os professores que atuavam no ciclo de alfabetização, pretendendo discutir e dar 

a conhecer os pressupostos teóricos metodológicos que envolviam a proposta. Contudo, há 

mais de 25 anos de reestruturação dos anos iniciais e de discussões que envolvem o tema na 

rede, é perceptível que ainda há resistência de diversos sujeitos da comunidade escolar, entre 

eles, também professores, que se mostram desfavoráveis à proposta.  É pontuado, por muitos, 

que a proposta da organização escolar em ciclo na referida rede não tem garantido êxito na 

aprendizagem dos alunos, relacionando o não aprendizado a esta etapa. 

 Tal fato foi reafirmado quando em 2018, por ocasião de discussão e revisão das metas 

do Plano Municipal de Educação (PME)1 ficou indicado, por alguns representantes das 

escolas, que era necessário reabrirem o debate sobre o ciclo de alfabetização. 

O que se percebe é que boa parte dos alunos ainda permanecem retidos ao final do 

ciclo de alfabetização, no 3º ano de escolaridade. Assim, não conseguindo avançar para a 

próxima etapa, vão apresentando distorção: ano de escolaridade e idade.  É comum, no 3º 

ano, ano final do ciclo, alunos com 11, 12 e até mesmo 13 anos. Alunos que repetem o ano 

com crianças de menor idade, por consequência, sentem-se deslocados.   

 Frente a esse quadro, seria necessário, como afirmado por Fetzner (2007), 

“providências para atender aqueles que são considerados pela escola defasados em suas 

aprendizagens e de oportunidades a todos de avanço contínuo, com atendimento às suas 

diferenças” (p. 21). 

 
1 A discussão das metas do PME, inicialmente, ocorreu nas escolas que indicaram representantes para levarem 

as discussões e apontamentos realizados pelos grupos ao Fórum Municipal de Educação. 
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Partindo desse contexto, questiona-se a relação da avaliação com o quadro 

explicitado. Como concebê-la e praticá-la de modo a favorecer aprendizagens e construir 

formas relevantes e significativas de se aprender a leitura e escrita na escola?

 Problematizar a relação entre 

avaliação, ciclo e alfabetização para vislumbrar possibilidades de concepções e práticas que 

relevem as diferenças e os diferentes modos de aprender e não os transformem em 

desigualdades, o que tem marcado muitas crianças no cotidiano escolar. 

 

 

Narrativas da prática da professora alfabetizadora: os dilemas e desafios cotidianos 

 

“Se o sal vem do mar e a água é salgada, então, o açúcar vem da 

cacheira porque a água é doce” (ALUNO X). 

 

A fala acima, de um aluno do 3º ano do ciclo, com 11 anos, que carrega em seu 

histórico escolar a marca de algumas reprovações, impulsionou a autora, então professora 

alfabetizadora, aos questionamentos e discussões presentes neste trabalho. Esta fala foi a 

inspiração para as reflexões, indagações sobre os processos avaliativos no ciclo de 

alfabetização e escrita deste texto.   

Esse fato corroborou para um processo em que a professora alfabetizadora toma sua 

prática como campo de reflexão, na buscar por melhor compreender a compreensão dos 

processos pedagógicos.  Um movimento prática-teoria, que permite refletir sobre situações 

concretas vividas no cotidiano das classes de alfabetização para transformá-lo.  

 Tornar-se professora pesquisadora da própria prática, ousar dizer sua palavra, narrar 

experiências é assumir a autoria e autonomia docente. Um movimento através do qual se 

espera construir possibilidades para as transformações na alfabetização de crianças na escola 

pública.  

Esteban; Zaccur (2002) fazem crítica à visão positivista do conhecimento que acaba 

fazendo cisão entre teoria e prática, entre o pensar e o fazer, tornando a escola num espaço 

reprodutor do que foi pensado por outros. Em contrapartida, defendem o reconhecimento dos 

professores como sujeitos de conhecimentos. 
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É fundamental, portanto, que o/a professor/a se instrumentalize para 

observar, questionar e redimensionar seu cotidiano. Tal movimento só se 

torna concreto através do permanente diálogo prática-teoria-prática. A 

prática sinaliza questões e a teoria ajuda a apreender estas sinalizações, a 

interpretá-las e propor alternativas, que se transformam em novas práticas 

(...) (ESTEBAN, ZACCUR, 2002, p. 20).  

 

Era uma aula no 3º ano do ciclo de alfabetização, no ano de 2018, na rede municipal 

de Duque de Caxias e, como já mencionado, alguns alunos da classe com distorção etapa de 

escolaridade-idade e algumas reprovações na bagagem. Por isso, muitas vezes, parecia não 

saber o que fazer com aquelas crianças. Temia às concepções que levavam às práticas 

pedagógicas nem sempre favoráveis e adequadas à alfabetização, mas que em alguns 

momentos, ainda insistimos em recorrer.  

Cabe ressaltar que, como iniciante na rede de ensino mencionada, com ingresso em 

2016, não houve a participação nos cursos de formação e debates que envolveram a 

implementação do ciclo. Nesse período de trabalho nenhum curso foi oportunizado pela 

secretaria de educação aos professores ingressantes para conhecimento da proposta.  

Foi preciso participar de discussões que envolviam o tema alfabetizador, ciclo e 

avaliação em coletivos de formação continuada, como: fórum estadual de alfabetização 

(UFRJ)2, cursos de extensão sobre ciclos (UNIRIO)3, palestras diversas, entre outras.   

Ao encontrar interlocutores nesses espaços de formação, foi possível ver mais ampla e 

profundamente as questões que emergiam do cotidiano escolar. É nesse sentido que o 

coletivo mostra-se imprescindível para a formação.  

Em grupo, somos permanentemente desafiadas a complexar o nosso olhar: 

sobre o que cada uma de nós vive no cotidiano, o que cada uma de nós diz 

sobre ele, sobre nós mesmos. Em grupo podemos pensar com o outro. Nos 

inquietar. Nos indagar. Criar uma contrapalavra... (SANCHES apud 

SANTOS, 2013, p. 57). 

 

A compreensão do processo de alfabetização com Smolka (2012), como interação e 

interlocução, ou seja, convivência e diálogo, proporcionou o conhecimento e o envolvimento 

com as histórias, as limitações, os desafios de cada aluno, e diante disso, a certeza de que era 

 
2 As plenárias do Fórum Estadual de Alfabetização acontecem uma vez por mês nas dependências da UFRJ, sob 

coordenação da professora Doutora Elaine Constant com temáticas envolvendo práticas alfabetizadoras.   

3 O curso de extensão A organização escolar em ciclos foi oferecido pela Professora Doutora Andréa Fetzner, 

na UNIRIO – RJ, durante uma semana, em julho/ 2018. Foi aberta a participação de professores da educação 

básica. 
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preciso buscar outros caminhos, explorar outras rotas. Dessa interação ficava cada vez mais 

forte a crença de que todos mantinham, mesmo invisibilizada, a capacidade de aprender.  

Era realizado um trabalho com adivinhas nessa turma. A cada resposta encontrada era 

tecida uma conversa sobre os temas apresentados. Conversa que na maioria das vezes levava 

por outros diversos, longos e agradáveis caminhos. Uma das respostas encontradas nesse dia 

foi o sal. Aí começaram as discussões: de onde vinha, como era retirado e por aí vai. No meio 

do diálogo um aluno apresenta o argumento trazido no início desse capítulo. 

Apoiada numa concepção avaliativa de resultados, a resposta do aluno seria 

rapidamente descartada, pois, como é sabido, o açúcar vem da cana e não da cachoeira.   

Diante desse acontecimento, foi preciso resgatar na memória e nos registros, questões, 

falas e abordagens trazidas pelos/ nos encontros de formação. Foi necessário e possível 

entrelaçar experiências da prática, como essa, com todo o processo de formação continuada 

vivida. A partir das inquietações e problematizações, a (re) construção de saberes e fazeres 

provocada pelos diálogos (re) formadores.   

A alfabetização, como processo de infinitas possibilidades e modos singulares de 

apreensão, apropriação da leitura e escrita, torna a avaliação como meio de acompanhá-la e 

investigar sobre os caminhos traçados pelos alunos para sua aprendizagem. 

  

O trabalho de ensino requer um constante ajuste e acompanhamento. Trata-

se de observar e conhecer seus alunos, estando atento aos processos de 

desenvolvimento para planejar formas de intervenção e de organização da 

atividade educativa (NOGUEIRA, 2017, P. 81). 

 

Nesse caso, foi relevante e significativo resgatar quem era esse aluno dentro processo 

da aprendizagem da leitura e escrita. Um aluno que estava no 3º ano, com 11 anos, já retido 

outras vezes e com imensa vontade de superar os desafios de aprender a ler e escrever, e que, 

agora, porque já esteve calado em aula, falava como quem compreendera que aprende quem  

não tem medo de errar. Ao falar, disse mais do parecia dizer: mostrou que estava atento, 

participativo, criando respostas para as indagações trazidas, arriscava-se, sem se preocupar 

com erros, demonstrava sua visão de mundo.  

Esteban (2013) chama a atenção para a questão do erro das crianças e para a forma 

como são considerados no processo de aprendizagem. Esta discussão remete a noção de saber 

e ainda não também trazido pela autora.  
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O modo como a escola, o (a) professor (a) e o (a) aluno (a), sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem, assumem o diálogo entre o saber e o não 

saber dentro do movimento de construção de conhecimentos organizados 

pela escola é um importante articulador do movimento de 

manutenção/transformação das práticas pedagógicas e, em consequência, da 

produção dos resultados escolares (ESTEBAN, 2013, p. 30). 

 

 Uma das plenárias do Fórum Estadual de Alfabetização em 2018 teve a professora 

Maria Teresa Esteban abordando questões relacionadas à avaliação da/na/ para 

aprendizagem.  Algumas falas ficaram registradas:  

“... compreender a sala de aula como exploração de conhecimentos múltiplos”.   

“Como olhamos as aprendizagens?” 

“Buscar compreender como a aprendizagem está acontecendo”. 

“O como não pode prevalecer sobre o para quê e o porquê”. 

“A política de avaliação está nos atrapalhando a enxergar processos dentro da sala de aula”. 

A autora afirma que é importante avançar nas discussões dos mecanismos escolares 

que produzem e assinalam movimentos possíveis para a superação do fracasso escolar. À 

vista disso, “um aspecto relevante é a atuação docente no processo de avaliação, pois, são os 

professores que a realizam, sendo o resultado deste processo determinante do sucesso ou 

fracasso escolar dos alunos e alunas” (ESTEBAN, 2013, p. 97). 

 No 3° ano do ciclo é preciso pensar sobre aprovação/reprovação dos alunos.  Aí 

surgem os dilemas e desafios postos às concepções e práticas pedagógicas: como avaliar a 

alfabetização de crianças cujo percurso tem sido diferente? Como avaliar processos de 

aprendizagem dando valor ao processo e não ao produto? Como mensurar e traduzir trajetos 

tão ricos, marcados por lutas, superações e avanços em que o desenvolvimento, embora tenha 

ocorrido, ainda não seja tão visível na leitura e escrita? Conforme enfatizado por Sampaio 

(2008), 

  

A lógica temporal presente na organização dos tempos e espaços escolares 

transforma a diferença dos tempos de aprender na desigualdade desses 

tempos, levando muitas crianças ao fracasso escolar, logo no início de sua 

escolarização (p. 29). 

 

 Logo, torna-se imprescindível criar condições para interpretações dessas experiências 

múltiplas que surgem na dinâmica da sala de aula, sendo esse um espaço plural. Uma forma 

de reconhecer a compreensão dos alunos relevando que uma “resposta diferente da esperada 
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não significa ausência de conhecimento, [mas] pode ser resposta criativa com utilização das 

ferramentas e conhecimentos que o aluno possuía” (ESTEBAN, 2013, p. 131).  

 O que consistiria conceber e praticar uma avaliação que não negasse a diferença e os 

diferentes modos e tempos de aprender na sala de aula, que não se resumisse a classificação e 

hierarquização dos alunos, mas que pudesse contemplar os diversos processos de 

aprendizagem.  

Smolka (2012, p. 16) defende e aborda a alfabetização como processo discursivo, que 

se configura numa constituição de sentidos. Quanto a isso, alerta que é preciso romper com 

práticas alfabetizadoras que “discriminam e excluem como emudecem e calam”. Evidencia 

entre outras coisas que: 

 

O que está implícito nas práticas da professora são concepções de 

aprendizagem e de linguagem que não levam em conta o processo de 

construção, interação e interlocução das crianças, nem as necessidades e as 

atuais condições de vida das crianças fora da escola (SMOLKA, 2012, p. 

63-64). 

 

As discussões trazidas até aqui esclarecem que é preciso ressignificar a prática 

avaliativa no ciclo de alfabetização, considerando-a como estratégia de investigação capaz de 

orientar ações pedagógicas que deem às crianças reais oportunidades de aprendizagem da 

leitura e escrita. “Uma avaliação que incite a reflexão e a análise da prática pedagógica, tanto 

pelos professores quanto pelos alunos. Uma avaliação como prática de investigação” (Souza, 

2008, p. 75). 

A experiência trazida como relato permite indagarmos sobre processos que 

desfavorecem as crianças em suas aprendizagens, fazendo com que, mesmo sendo capazes de 

elaborarem respostas tão criativas e espontâneas, fracassem na escola, em seu processo de 

aprendizagem da leitura e escrita.  

Várias foram as rodas de conversa, nessa mesma turma, em que o discurso das 

crianças apontou muito sobre si e sobre o processo que viviam.  

 

“Professora, eu preciso aprender a ler e escrever”. (A. 12 anos) 

“Vamos falar sobre o preconceito, sobre Bullying”. (M. 10 anos) 

“Precisamos votar sobre isso também”. (I. 09 anos.)  
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Relatar casos de indisciplina vencidos, maior envolvimento das famílias, autoestimas 

resgatadas, dentre outras conquistas, mas não são receitas e nem regra geral. São 

possibilidades de um cotidiano que, diariamente, nos desafia a encontrar novas e melhores 

formas de ensinar e aprender. Formas criativas, dialógicas, inclusivas, e ao final do ano, o 

desafio da sala de aula ampliado às discussões coletivas da escola. Considerar os processos, 

desenvolvimento e avanços dos alunos para (re) pensar avaliação.  

 

...deslocar nosso olhar do produto – número de alunos (as) aprovados (as) 

e/ou reprovados (as) de acordo com um determinado tempo – o tempo da 

escola – para o processo de aprendizagem vivenciado por alunos e alunas 

com suas histórias e modos singulares de organizar o mundo (SAMPAIO, 

2008, p. 34). 

 

 Esse deslocamento, segundo a autora, implica a alteração do modo como aprendemos 

o processo de ensino e aprendizagem de maneira a perceber como compreendemos, a 

esperança na mudança, no fazer diferente, considerando as diferenças, os modos singulares 

de aprender. 

Educar é um ato político, em que ler e escrever é poder, por isso, a ideia do para que 

se ensina deve orientar o trabalho nas classes de alfabetização, possibilitando escolhas quanto 

a forma de ensinar e de avaliar.  

 Democratizar a escola pública, finalidade presente na proposta de ciclos, considerando 

o acesso, condição necessária, mas não suficiente, explicita a necessidade de reestruturação 

de concepções e práticas quanto à avaliação e à alfabetização. 

 

Considerações Finais 

 

Quando se busca interlocutores num coletivo formador, é possível refletir sobre a 

própria prática.  A partir de referenciais que apontam para a forma de compreender o 

processo de alfabetização, o professor tem a possibilidade de entender-se como sujeito capaz 

de ressignificar e transformar saberes e fazeres no cotidiano escolar. 

No tocante a isso, Freire (1996) ao discorrer sobre a práxis, uma prática fundada na 

reflexão, destaca que “exercitaremos tanto mais e melhor a nossa capacidade de aprender e de 

ensinar quanto mais sujeitos e não puros objetos do processo nos façamos” (p. 59). 
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É possível considerar o diálogo: universidade escola como fator importante para o 

debate e estudo de teorias na formação docente, uma vez “que as mesmas funcionam como 

lentes que são postas diante de nossos olhos, nos ajudando a enxergar o que não éramos 

capazes” (ESTEBAN; ZACCUR, 2002, p. 20). 

Fatos narrados aqui e outros fazem parte de uma trama que emerge do cotidiano da 

escola e que vem formando professores, alfabetizadores, narradores, autores e pesquisadores.  

Diferentes modos de compreender o mundo, a educação, o conhecimento, implicam 

diferentes opções metodológicas nas práticas cotidianas da escola. Essas opções irão, 

consequentemente, favorecer ou não a aprendizagem das crianças. Por esse motivo, ainda é 

preciso fazer perguntas tais como: para que, para quem ou por que ensinar/ aprender a ler e 

escrever. Indagações que certamente levarão a outras:   por que avaliar? Para que? Como? 

Diante de dilemas e desafios impostos pela prática cotidiana nas classes do ciclo de 

alfabetização, a investigação e questionamento da professora alfabetizadora na tentativa de 

encontrar caminhos possíveis e mais adequados. É preciso adotar uma postura crítica e 

reflexiva diante de questões já conformadas na escola, o que significa colocar-se também em 

questão com as concepções e práticas que constituem o professor alfabetizador. 

 A discussão trazida sobre os processos avaliativos no ciclo de alfabetização, tendo 

como referência, experiências e narrativas da prática favorece o (re) pensar e (re) fazer 

pedagógico, permite compreender que:  

A avaliação como ato de reconstrução se constitui em processo formativo 

para as professoras, articulando dialeticamente reflexão e ação; teoria e 

prática; contexto escolar e contexto social; ensino e aprendizagem; processo 

e produto; singularidade e multiplicidade; saber e não saber; dilemas e 

perspectivas (ESTEBAN, 2013, p. 12). 

 

Reflexão e ação que se deseja contribuir para uma escola outra, em que diferença e 

diferentes modos e tempos de aprender não se traduzam em desigualdades, fortalecem a 

crença no cotidiano escolar como um espaço/tempo de produção de conhecimentos e 

possibilidades. 

Possiblidades de: um olhar mais atento às diferentes lógicas utilizadas pelas crianças 

para suas aprendizagens; da percepção docente de seu papel para mudar a forma muitas vezes 

desfavorável de como a avaliação é pensada e praticada; de uma alfabetização como 

processo, convivência e diálogo, em que diferença é ganho.  
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Resumo: Neste texto, desenvolvemos um estudo de caráter inventariante para quantificar, identificar 

e organizar o volume da produção já constituída, de 1998-2018, no interior do Grupo Alfabetização, 

Leitura, Escrita e Trabalho Docente na Formação de Professores – ALLE-AULA – da Faculdade de 

Educação, Unicamp, do qual as autoras fazem parte.  Também empreendemos um esforço 

interpretativo dos modos como diferentes pesquisadores desse específico grupo de pesquisa tematiza a 

alfabetização em sua interface com a escola, propostas pedagógicas, concepções e práticas nela 

envolvidas. E, por último, reunimos, em diálogo, as pesquisas em torno de aspectos que as 

constituem: seus referenciais teóricos e/ou metodológicos e interesses dos pesquisadores, 

identificando e inferindo ênfases, redundâncias, ausências na produção como um todo. Esse artigo 

vincula-se ao projeto financiado pelo CNPq- Processo nº 401404/2016-1.   

 

Palavras-Chave: Alfabetização. Levantamento bibliográfico. Práticas pedagógicas.  

 

 

Algumas considerações 

A alfabetização, o analfabetismo funcional e, até mesmo, o analfabetismo no nosso 

país não têm sido questões totalmente resolvidas e qualitativamente equacionadas. São 

preocupações antigas que persistem no discurso institucional ao longo de mais de duzentos 

anos e, que apesar de alguns avanços nas políticas públicas, continua um dos nossos maiores 

desafios no plano nacional.  
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No Brasil, segundo Ferreira (2011), a produção acadêmica sobre essa problemática se 

avoluma, se adensa e se diversifica, quantitativa e qualitativamente, por diferentes grupos de 

pesquisas e universidades espalhadas pelo país: 

 

(...) A produção da pesquisa (...) coloca em circulação ideários e práticas de 

investigação produzidas em diferentes centros, por diferentes pessoas. 

Complexifica-se, no interior de cada espaço e tempo, em suas relações como 

outras histórias, como a da educação no país, a das instituições de nível 

superior e a do próprio conhecimento. (p. 137).  

O grupo “Alfabetização, Leitura e Escrita e Trabalho Docente na Formação Inicial - 

ALLE-AULA1 da FE da Unicamp tem atuado de forma a colaborar na produção acadêmica 

sobre alfabetização, além de outras temáticas de interesse de seus pesquisadores como 

literatura infantil, história e memória das instituições e de objetos culturais, afetividade, 

tecnologia, organizadas em quatros grandes eixos: alfabetização, leitura, escrita e formação 

docente - inicial e/ou continuada. 

São muitos e diversos trabalhos produzidos pelos docentes2 e seus orientandos sobre 

alfabetização no ALLE-AULA, grupo esse que se formou na fusão de dois outros já bastante 

consolidados na FE da Unicamp de forma a atuar de modo colaborativo, otimizando os 

trabalhos na pesquisa e demais atividades. 

 Considerando a produção do grupo, questionamos: qual a quantidade de trabalhos que 

enfocam a alfabetização como objeto de estudo na produção do ALLE-AULA? Como essa 

produção se movimenta pelos interesses investigativos de seus pesquisadores?  

Nos limites deste texto pretendemos responder as essas questões.3 Buscamos, em um 

primeiro momento, desenvolver um estudo de caráter inventariante para quantificar e 

identificar o volume da produção já constituída no interior do nosso grupo de pesquisa.  

Em um segundo momento, enfrentamos um desafio interpretativo dos modos como 

diferentes pesquisadores de um específico grupo de pesquisa tematiza a alfabetização em sua 

interface com a escola, propostas pedagógicas, concepções e nomeações (letramento, por 

 
1 O ALLE surgiu em 1998 e toma como desafio refletir sobre a cultura escritas, em diferentes tempos e lugares, 

sua produção, circulação e recepção, suas relações com outras linguagens e tecnologias. O AULA surgiu em 

2002 e tem como foco de estudo a formação inicial e continuada dos professores. O ALLE/AULA é a fusão 

desses dois grupos feita em 2017. 
2 Fazem parte do grupo de pesquisa, ao longo de sua existência, os professores: Ana Lúcia Guedes-Pinto, Aryane 

S.Nogueira; Cláudia B. de C. N. Ometto, Ezequiel Theodoro da Silva; Heloisa A. de Matos Lins, Lilian L. Martin da Silva; 

Norma S.de A. Ferreira; Sergio A. da Silva Leite e Roseli Ap. Cação Fontana.  
3 Esse artigo trabalhará com dados oriundos de uma pesquisa de Iniciação Científica, que sistematizou e vem analisando as 

produções com o tema “Alfabetização” realizadas pelo grupo ALLE/ AULA no período de 1998 a 2018 (OLIVEIRA, 2018) 

ligado ao projeto financiado pelo CNPq- Processo nº 401404/2016-1. 



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

 

246 

 

exemplo).  A ideia é organizar esta produção reunindo as pesquisas em torno de aspectos que 

a constituem, de seus referenciais teóricos e/ou metodológicos, nuances temáticas  assumidos 

pelos autores/orientadores desses trabalhos. Colocar em diálogo os trabalhos inventariados, 

podendo identificar, inferir e compreender ênfases, redundâncias, ausências na produção 

como um todo.  

 

 

Uma busca pela produção 

 

Nesse sentido, para a realização desse estudo exploratório descritivo sobre 

alfabetização, foi realizado um levantamento inicial no site do grupo de pesquisa 

ALLE/AULA dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC, Dissertações de Mestrado - DM, 

Teses de Doutorado – TD, produzidos pelos autores que fazem/fizeram parte desse grupo. 

Selecionamos o período de 1998-2018, identificando a produção acadêmica constituída em 

vinte anos de existência do grupo ALLE, os dezesseis de AULA e os dois anos de 

ALLE/AULA.  

O levantamento foi realizado a partir do site da Biblioteca da FE 

(www.bibli.fe.unicamp.br), na qual tivemos acesso à base de dados denominado Base 

Acervus – Sistema de Biblioteca da Unicamp (http://acervus.unicamp.br/), que contém os 

trabalhos defendidos na FE desde o início do programa de Pós-graduação da FE. Além disso, 

através do site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(www.cnpq.br), acessamos por meio da Plataforma Lattes, o Currículo Lattes dos docentes 

que orientaram os trabalhos vinculados ao nosso grupo de pesquisa. 

 Visando maior abrangência e alcance dos dados, realizamos a busca a partir da palavra 

chave alfabetização, nas modalidades de TCC, DM e TD, filtrando os resultados a partir de 

áreas de conhecimento, ano de publicação, área de concentração, entre outros.  

Na análise exploratória inicial - nos bancos de dados da biblioteca da FE/Unicamp, 

CNPq, Plataforma Lattes - foram obtidos 573 resultados a partir da busca feita com a palavra-

chave “alfabetização”. Um conjunto diversificado que se estende por muitos centros e grupos 

de pesquisa, instituições e universidades por todo o país, abrangendo um período maior do 

que o estabelecido previamente por nós (1998-2018).  
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Desse montante inicial, foram excluídos os trabalhos que não eram produções do 

grupo ALLE/AULA e que, mesmo sendo produzidas pelos pesquisadores desse grupo, foram 

publicadas com data anterior a 1998. O resultado obtido foi um total de 51 trabalhos.4  

Os títulos e resumos desses 51 trabalhos foram (re)lidos, buscando enquadrá-los como 

uma produção que toma como objeto de pesquisa a alfabetização. Os títulos e resumos dos 

trabalhos e nomes dos autores foram listados, agrupados e organizados pela identificação dos 

orientadores, data de defesa e tipo de produção. Foram elaboradas tabelas individuais de cada 

professor contendo os dados dos trabalhos sob sua orientação e a quantidade total de TCC, 

DM e TD que eles produziram dentro do período estabelecido na pesquisa.  

Desses 51 trabalhos, uma nova “varredura” eliminou alguns trabalhos que, embora 

tangenciassem o tema “alfabetização”, tinham como objeto de estudo, por exemplo,  

“processo de escrita de alunos na Prova Campinas 2008” (BORTOLAZZO, 2013), 

“afetividade e produção escritas” (COLOMBO, 2002) ou “biblioteca escolar” (ALIAGA, 

2013), entre outros.  Do total inicialmente identificado, definimos então, nosso corpus de 

trabalho em 39 trabalhos.  

 

O volume e a distribuição da produção acadêmica pelos orientadores do ALLE/AULA 

Entre os pesquisadores5 que orientaram os 39 trabalhos sobre “alfabetização” 6, o prof. 

Sergio Leite é o que apresenta a maior quantidade: 08 TCC, 04 DM e 1 TD. A sua mais 

antiga orientação e a primeira do grupo é o TCC intitulado “Problemas enfrentados por 

professores recém-formados em classes de alfabetização” de Kelly C. Biancalana (1998). 

Na produção orientada pelo prof. Sérgio Leite, destacamos ainda dois trabalhos que 

consideramos importantes porque mapeiam o campo da alfabetização em periódicos de 

 
4Vale ressaltar que duas pesquisas do grupo não fazem  parte deste inventário, mas queremos destacá-las pela  

relevância da discussão nesta temática: 1. “Modos de ensinar a ler e a escrever, Alfabetização como uma prática 

cultural” de Mariana Bortolazzo, tese de doutorado defendida em fev.de 2019, orientada pela Profa. Norma S. 

A.Ferreira; 2. “Interlocuções no espaço de orientação pedagógica com professoras iniciantes em turmas de 

alfabetização”, de Daniele Ap. B. Estanislau, dissertação de mestrado, em andamento, orientada pela Profa.  

Cláudia B. C.N. Ometto . 
5A variação no tempo de ingresso e permanência no grupo impacta a quantidade de orientações, considerando 

que no ano de 1998, apenas dois dos seus integrantes já atuavam como orientadores no programa de pós e 

tinham trabalhos defendidos: Prof. Sérgio Leite e Prof. Ezequiel T. Da Silva.  

6 É provável que essa quantidade de trabalhos reunidos no site do grupo de pesquisa ALLE/AULA possa ser 

ampliada em um trabalho mais moroso, confrontando as informações a partir de outros bancos de dados e com 

checagem dos próprios orientadores. Como sabemos, o registro da produção acadêmica dos professores é árduo 

e dinâmico o que dificulta a inserção das atividades, de forma pronta e completa nos bancos de dados.  
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conceito A, complementando o “estado do conhecimento” desenvolvido pelo CEALE/UFMG 

em uma “parceria” intergrupos. São eles: o TCC, “O estado da arte na alfabetização infantil”, 

(2006) e a DM “Alfabetização, o estado de arte em periódicos científicos (1987-2008)”, 

(2011) de Alina do R. O. S. Ribeiro.  

 A produção das profas. Ana Guedes-Pinto e Norma S. A. Ferreira apresenta uma 

quantidade próxima entre elas: 08 e 09 trabalhos, respectivamente. Ambas iniciaram suas 

orientações, no nível da graduação, em 2000, sendo que Guedes-Pinto produziu 04 TCC, 02 

DM e 02 TD, enquanto Ferreira finalizou 09 TCC/IC-Fapesp/CNPq na temática 

“alfabetização”.   

 As Professoras Cláudia Ometto, Roseli Fontana, Heloísa Matos e o Prof. Ezequiel 

Theodoro da Silva têm entre 01 a 03 trabalhos. Dentre esse grupo, o trabalho de Laís F. 

Séspedes é também de natureza inventariante da produção em alfabetização, identificando os 

TCC produzidos na FE da Unicamp. 

 Destaca-se no conjunto total dos 39 trabalhos, que apenas 03 são TD (PAULA, 2008; 

TEMPESTA, 2009; GONTIJO, 2001). A maior quantidade desta produção se concentra nos 

TCC, indiciando um interesse dos alunos da graduação pela temática, provavelmente no 

momento de sua formação em que eles têm contato com as disciplinas EP471 “Escola, 

Alfabetização e Cultura da escrita” e EP584 “Tópicos Especiais – Alfabetização” no 

currículo da Pedagogia/FE. Ou, com as disciplinas  no campo de estágio, em que os alunos 

sentem concretamente o desafio que é lidar com o ensino da leitura e da escrita no momento 

inicial da aquisição da língua.  

Um segundo movimento em torno das 39 pesquisas identificadas no grupo 

ALLE/AULA, aconteceu a partir das leituras dos seus títulos e resumos, tentando agrupá-los 

pelas abordagens teórica e metodológica ou pela perspecitva temática. Utilizamos como 

critério para esses agrupamentos a indicação explícita feita pelos autores em relação à 

abordagem e o interesse adotados e registrados por eles nos resumos e títulos dos trabalhos.   

   

Um diálogo com os trabalhos pela perspectiva teórica 

Como sabemos, a discussão acerca da alfabetização, no plano nacional e 

internacional, é permeada por disputas teóricas e metodológicas, algumas vezes, 

contraditórias entre elas, outras vezes complementares, ora ainda, distinguindo-se pela ênfase 

a um determinado referencial.   
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É nesse cenário, ao longo desses 20 anos delimitados para o inventário de trabalhos 

produzidos pelo grupo ALLE/AULA, que a temática da alfabetização vem sendo objeto de 

estudo, em suas singularidades e particularidades distintas de outros processos presentes na 

escola e fora dela.  

Na (re)leitura e análises dos títulos e resumos dos 39 trabalhos centrados na discussão 

da alfabetização, podemos destacar algumas tendências teóricas que foram explicitadas pelos 

autores em seus resumos ou títulos.  

Em primeiro lugar, são 11 resumos de pesquisas que apontam a adoção pela História 

Cultural, mais especificamente, pelos estudos trazidos por Roger Chartier e Michel de 

Certeau, em que a cultura tem centralidade nos modos de dar inteligibilidade ao objeto de 

estudo. Um trabalho orientado por essa perspectiva é o de Couto (2005), em que a autora 

busca a complexidade e materialidade da produção voltada para as crianças, analisando em 

específico, a coleção do “Mico Maneco” de Ana Maria Machado. No polo das práticas e 

representações de uma professora alfabetizadora, o trabalho de Oliveira (2002), é um outro 

exemplo dessa abordagem.  

Um segundo conjunto reúne trabalhos desenvolvidos na perspectiva Histórico-

Cultural, especialmente orientados por Vigotski, centrada no desenvolvimento humano das funções 

psicológicas superiores que sofrem transformações ao longo da aprendizagem, mediadas pelos 

instrumentos semióticos.   

Muitas vezes, esse autor aparece acompanhado dos estudos trazidos por Luria, no 

campo da aprendizagem da escrita, ou de Mikael Bakhtin, na perspectiva enunciativo-discursiva da 

linguagem, acerca da natureza social do signo e da enunciação. Um trabalho que indica referências 

teóricas concomitantes é o de Baldasso (2018) que afirma sua opção pela perspectiva discursiva de 

alfabetização e pela concepção histórico-cultural da linguagem escrita. Também o de Tempesta 

(2009), conforme seu resumo: “(...) análise dos dizeres dos professores baseei-me, na perspectiva 

dos estudos da linguagem tomando como referência a teoria enunciativa de Bakhtin (1992b). 

Também fiz uso dos estudos de Vygotsky (1989) no que tange a relação pensamento e linguagem” 

(TEMPESTA, 2009). 

Uma outra tendência teórica apoia-se na importante contribuição dos trabalhos de 

Magada Soares e Angela Kleiman, entre outros, para a discussão da alfabetização e do 

letramento, em sua nomeação e conceituação. O trabalho de Freitas (2015) já anuncia no 

título de seu trabalho: “Alfabetização e letramento: os sentidos contruídos pelas crianças 
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sobre leitura e escrita”, assim como o de Teixeira (2011) que afirma em seu resumo: “Da 

mesma forma, baseia-se nas modernas propostas para o ensino de Língua Portuguesa, e nas 

concepções de autores como Leite e Soares, que concebem os conceitos de Alfabetização e 

Letramento como indissociáveis”. 

Muitos outros autores são e foram referências teóricas para o grupo ALLE/AULA 

para discutir as questões relativas à história da alfabetização no Brasil e suas implicações nos 

processo de formação dos professores alfabetizadores, como por exemplo, Paula (2008), que 

aponta apoio nos estudos de Mortatti (2000) e de Klein (2002)”; ou o TCC de Bispo (2013), 

que indica autores que discutem as relações entre leitura, literatura e escolarização, como 

Zilberman (2003), Paulino (2008), Soares (1999), Cosson (2012), Ferreira (2012), entre 

outros. 

 

Uma aproximação dos trabalhos pela perspectiva metodológica 

Muitos dos resumos identificados no site do grupo ALLE/AULA não explicitam a 

perspectiva metodológica adotada pelos autores em suas pesquisas, embora algumas vezes, 

seja possível inferir pelos procedimentos e técnicas utilizadas assumidos pelos pesquisadores. 

Mas na leitura do conjunto de pesquisas produzidas pelo grupo ALLE/AULA é possível 

afirmar a opção dos pesquisadores predominantemente pelos trabalhos de natureza 

qualitativa, destacando-se principalmente os tipos: observação-participante, estudo de caso, 

história oral, exploratória, aliados aos referenciais da História Cultural e Histórico Cultural. 

Do conjunto maior, apenas as pesquisas denominadas “Estado da Arte” podem ser 

caracterizadas de abordagem quanti-qualitativa, como vemos em Ribeiro (2006; 2011); 

Taffarello, 2016 e Séspedes (2018).  

As pesquisas qualitativas têm oferecido um pontencial para os estudos no campo da 

educação na combinação de diferentes procedimentos observação, entrevista, história de vida, 

análise de documentos, vídeos, fotos, relatos, depoimentos, que permitem acessar ou 

aproximar da complexidade das questões que envolvem à escola e seus profissionais.  Em 

diferentes cruzamentos de procedimentos, a maioria dos trabalhos do ALLE/AULA indica 

além de um estudo bibliográfico e documental, um direcionamento dos pesquisadores para as 

“pesquisas de campo”, onde eles coletam e produzem seus dados e informações 

aproximando-se de pessoas e lugares envolvidos com seu objeto de estudo, como vemos no 

resumo de Baldasso (2018). 



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

 

251 

 

No conjunto total de pesquisas do grupo, 04 foram indicadas como “estudo de caso”, 

caracterizadas como modos de interpretar uma situação ou um sujeito em particular no 

manuseio e análise de diferentes fontes. A monografia de Déstefano (2003) já aponta no 

próprio título a abordagem adotada: “Informática no processo de alfabetização escolar: um 

estudo de caso”, assim como a TD Paula (2008). 

São 07 as pesquisas de cunho observação-participante explicitadas nos resumos. 

Nessas, os pesquisadores afirmam que buscam refletir sobre sua própria prática na sala de 

aula, em uma visão que é de participante solidário e parceiro nas observações que vê e 

registra, ao mesmo tempo em que observa, examina, analisa para captar e compreender 

diferentes aspectos que constituem seu objeto de pesquisa, como coloca Andrade (2011): 

“(...) A metodologia deste estudo é de natureza qualitativa, (...) e incluiu observações 

participantes em uma classe de educação infantil (...)”. 

Pelo viés da História Oral, são 04 pesquisas centralizadas na orientação da Profa. Ana 

Lúcia Guedes- Pinto, como a DM de Silva (2004) que adotando a fonte oral faz uso de 

entrevistas e depoimentos estabelecendo ligações e tecendo uma compreensão da história de 

uma coletividade.  

Na perspectiva teórico-metodológico da História Cultural são 10 trabalhos orientados 

por Norma Ferreira, adotando procedimentos de análise exploratória. Desses, nove têm como 

foco o polo da produção dos livros destinados às crianças. É o caso de Apolinário (2012), que 

apresenta, descreve e analisa cinco cartilhas, produzidas na primeira metade do século XX, 

seus autores e métodos de alfabetização adotados neste período de ensino.  

 

Uma organização pelas vieses temáticos em torno da alfabetização 

Ao eleger a alfabetização como objeto de estudo, os pesquisadores, ora voltam-se para 

as práticas pedagógicas; ora para concepções que professores, alunos, editores e autores põem 

em circulação no cotidiano escolar e/ou estão inscritas no material que nele circula; ou então, 

para as dificuldades enfrentadas no universo da alfabetização, como o fracasso escolar e aulas 

de reforço; ou ainda, para os sentidos e práticas mobilizados pelos termos alfabetização e 

letramento, entre outros.  

A maioria dos trabalhos toma como locus o primeiro ano de aquisição da leitura e da 

escrita na sala de aula. Mas há 03 trabalhos que focam na sala de alfabetização de jovens e 
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adultos, como por exemplo, o TCC de RAMOS (2001) e as DM de Barella (2007) e de 

Barros (2011).  

Uma predominância se acentua no conjunto dos trabalhos: o interesse dos 

pesquisadores pelas práticas pedagógicas que acontecem na sala de aula (OLIVERIA, 2002; 

BENITES, 2005; SILVA, 20004; PAULA, 2008; ROSSI, 2008; ASSIS, 2006; TEIXEIRA, 

2011; AMARAL, 2002; ANDRADE, 2011; CARVALHO, 2007). Alguns desses trabalhos 

focados nas práticas ligadas à alfabetização foram tomadas teórico e metodologicamente, 

como conjunto de ações culturalmente aprendidas e historicamente significadas pelos 

empregos diferenciados e cotidianamente recriadas pelos usos ou representações a despeito 

das vontades disciplinadoras dos produtores dos discursos e das normas institucionais. 

Outros, estabelecem um diálogo com os campos da Pedagogia, Psicologia da Educação e da 

Linguagem, como o de Cintia Amaral (2002) ou o de Andrade (2011) que busca pelos 

impactos de práticas pedagógicas centradas no letramento em crianças pré-escolares.  

 Educadores como Paulo Freire e Célestin Freinet, que são referências no campo, 

foram estudados por 03 pesquisas: Moraes (2008), Pinheiro (1999) e Baldasso (2018).  

 Voltados para o processo de aprendizagem e para os modos como a criança interage 

com o objeto de conhecimento – a língua escrita - e como dele se apropria na fase inicial da 

alfabetização, a TD de Gontijo (2001) é um exemplo, como também o é a pioneira DM 

identificada no levantamento feito por nós: “Observação do desenvolvimento do processo de 

aprendizagem da leitura na primeira série da escola pública”, de Ogliastri (1999).  

Muitos trabalhos se voltam para um estudo das formas e concepções que os objetos de 

leitura assumem culturalmente em seus suportes de textos, como os livros escolares e de 

literatura para crianças e os periódicos destinados aos educadores. É o caso do TCC de 

Gilberto (2000), que versa sobre as concepções de alfabetização veiculados na Revista Nova 

Escola, ou o de Ribeiro (2011), que busca as representações que movimentam a apresentação 

do alfabeto na literatura, focando na obra “festa das letras” de Cecília Meireles.  

De um modo geral, o conjunto formado pelos 39 trabalhos volta-se para a descrição, 

relato e análise das práticas e da produção de sentidos construídos pelos sujeitos da pesquisa 

sobre a temática “alfabetização”. Focalizam, em grande parte, a sala de aula, o ambiente 

escolar, tomando como referência teórica-metodológica os estudos que privilegiam o curso 

do desenvolvimento de aprendizagem (Vigotski) e a linguagem como  constitutiva dos modos 



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

 

253 

 

de compreensão de uma determinada realidade social, pertencente a um determinado tempo, 

materializada e mediatizada nos enunciados (Bakhtin). 

 

 

 

 

Considerações pouco conclusivas  

   Este primeiro esforço que empreendemos em torno da produção acadêmica do 

ALLE/AULA precisa ser ainda retomado com mais fôlego e tempo, atentando-se para o rigor 

na busca, no confronto de dados e apresentando uma leitura mais analítica.  

Acreditamos que o conjunto de trabalhos é uma breve amostragem do que os 

professores-pesquisadores do grupo têm produzido e divulgado junto aos seus orientandos. 

Não incluímos neste levantamento, por exemplo, as publicações em periódicos e livros, 

palestras proferidas em eventos, os relatórios de pós doc e de iniciação científica.    

Mas esta amostragem dos nossos trabalhos aponta, com convicção, para algumas 

direções.  Não há, por exemplo, um pesquisa que assuma a defesa da perspectiva cognitivista 

na alfabetização ou de um único método para o ensino das letras, nas séries iniciais ou uma 

desvalorização/desqualificação do trabalho docente. O que constatamos, com ênfase, é a 

predominância de pesquisas propositivas como intuito de colaborar para melhoria das 

condições de trabalho na escola pública e para a construção de novos sentidos para a 

alfabetização de crianças, jovens e adultos. Um entendimento comum e coletivo dos 

pesquisadores é de que a alfbetização não pode ser vista como de responsabilidades 

individuais, escamoteando sentidos e práticas inscritos nas relações histórico-sociais que são 

geradoras de conflito, numa sociedade que organiza e reparte (de forma desigual) o 

conhecimento e a cultura, como acesso e modos de produção para alguns.  
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Resumo:Este trabalho é o recorte de uma pesquisa realizada no primeiro ano do Ensino Fundamental 

de uma escola pública em Maceió/AL. Nosso principal objetivo foi analisar como a professora 

utilizava os gêneros textuais no processo de alfabetização dos estudantes. Para a realização deste 

trabalho, utilizamos o método de pesquisa qualitativo- interpretativo, baseado em estudo de caso. Ao 

acompanhar as aulas foi possível constatar que a professora trabalhava com diversos gêneros textuais, 

utilizando ainda jogos e brincadeiras, possibilitando um trabalho lúdico, que atraía a atenção dos 

estudantes, da mesma forma que favoreceu o  processo de letramento da turma observada. Nessa 

direção, é possível dizer que a professora criou um ambiente alfabetizador, ampliando as experiências 

dos estudantes com o mundo da escrita vinculando-as com as práticas sociais,  favorecendo, portanto, 

o processo de aprendizagem da língua escrita.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramentos. Abordagem lúdica. 

 

 

Introdução 

 

Este texto é um recorte de uma pesquisa realizada numa turma do primeiro ano do 

Ensino Fundamental em uma escola pública de Maceió/AL. Diante das experiências na área 

de alfabetização, compreendemos a necessidade de analisar a articulação entre ludicidade e  

letramento durante o processo de alfabetização, entendendo que as atividades lúdicas 

permitem que as crianças reelaborem criativamente conhecimentos adquirindo novas 

concepções de interpretação e de representação do real. 

No aspecto pedagógico, as brincadeiras possibilitam situações em que as crianças 

aprendem conceitos, atitudes e desenvolvem habilidades diversas, integrando aspectos 

cognitivos, sociais e físicos. Podendo motivar as crianças para se envolverem nas atividades e 

desperta seu interesse pelos conteúdos curriculares (BITTENCOURT e FERREIRA, 2002). 

Considerando a ludicidade importante para o  processo de alfabetização ressaltamos a 

ideia de que o lúdico, no seu papel de instrumento auxiliar e complementar da educação, 

representa um recurso facilitador e motivador da aprendizagem escolar com crianças. Nessa 

perspectiva, os jogos e as brincadeiras ganham espaço como uma importante ferramenta para 

a aprendizagem na alfabetização, considerando que estimulam o interesse do estudante, 

permitindo condições favoráveis à construção de novas descobertas, e nesse processo o 

professor tem um papel de mediador e motivador da aprendizagem, sempre atento às 
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possibilidades e limitações no processo de apropriação do conhecimento pela criança 

(ANTUNES, 1999). 

Sabemos ainda que as escolas devam ser espaços nos quais os alunos desenvolvam 

hábitos de leitura e escrita no seu dia a dia, portanto necessitamos criar condições de 

letramento dentro das instituições escolares, garantindo um processo de alfabetização que 

ultrapasse a visão de apenas ensinar a ler e escrever de maneira rudimentar, construindo, 

nesses espaços um processo que agregue o letramento a alfabetização.  

A urgência então é fazer com que os estudantes, sobretudo das escolas públicas, 

desenvolvam habilidades de leitura e escrita para que se insiram criticamente na sociedade. 

Para atingir esses objetivos é necessário alfabetizar letrando os estudantes, utilizando diversos 

gêneros textuais, compreendendo que alfabetizar é muito mais do que apenas aprender a 

decodificar. Neste aspecto aprender a ler e escrever significa assumir um papel ativo diante 

dos gêneros textuais, interagindo com os textos de forma dinâmica, prazerosa e consciente. 

Para a realização deste trabalho, utilizou-se o método de pesquisa qualitativo- 

interpretativo, baseado em estudo de caso. Ao olhar para a sala de aula, houve o intuito de 

analisar a prática de leitura e escrita no processo de alfabetização. Observando se a professora 

trabalhou a construção das apropriações da linguagem escrita e leitura numa concepção 

lúdica, propondo atividades que levassem as crianças a refletir sobre a escrita, observando o 

progresso individual durante todo o processo de alfabetização.  

A partir dessa metodologia, serão analisadas as atividades realizadas numa turma de 

alfabetização, na qual foram expostas atividades lúdicas, construídas pela professora Karla1 

em uma escola pública de Maceió, denominada aqui como Escola Vida. 

 

Alfabetização & Letramento: um enlace necessário 

 

No Brasil as dificuldades para alfabetizar tem sido anunciada há muitos anos, 

configurando-se um problema muito antigo, mas que insiste em persistir. O termo 

alfabetização no Brasil, durante muito tempo, esteve associado a métodos tradicionais de 

ensino, nos quais se tinha como metodologia ensinar, decodificar e codificar os códigos 

escritos, nesta perspectiva, 
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A alfabetização trabalhada no chamado “método tradicional” tem como 

ponto de sustentação uma sistematização a priori e um material – a cartilha 

– que desenvolve um método (global, silábico, fonético, etc.). O processo é 

organizado pelo professor. O que geralmente ocorre, então, é o uso de uma 

linguagem padronizada e irreal. Esse fato, associado a uma ênfase excessiva 

no treino da ortografia e da gramática desenvolvida nas séries do Ensino 

Fundamental, leva a criança a acreditar que a linguagem da escola é 

diferente da linguagem cotidiana, viva e real (BRANCHER, CHENET, 

2009, p. 19).  

 

Essa perspectiva de alfabetização foi muito criticada no país. Soares (2003) destaca 

que os chamados métodos tradicionais de alfabetização consideravam o aluno como um ser 

passivo, que necessitava decorar sons e letras. Rompendo com essa concepção, as 

contribuições dos estudos de Soares (2003) sobre alfabetizar numa perspectiva de Letramento 

foram de grande relevância para a construção de uma nova concepção de alfabetização, 

direcionada para o aluno e seu contexto baseando-se no processo de aquisição da escrita. 

Durante muito tempo a palavra alfabetização foi suficiente para designar a 

aprendizagem inicial da língua escrita: “[...] processo de ensinar e/ou aprender a ler e 

escrever e, alfabetizado era aquele que aprendia a ler e escrever” (SOARES, 2003, p. 90). 

Esse conceito de alfabetização vem sofrendo inúmeras alterações ao longo da história, à 

medida que o analfabetismo vem sendo questionado à proporção que a sociedade tornou-se 

cada vez mais grafocêntrica e exige dos seus sujeitos uma multiplicação e diversificação de 

interações sociais e usos e funções da escrita. Por isso, apenas saber ler e escrever revelou-se 

insuficiente, uma vez que as demandas da sociedade exigiram níveis diferentes de leitura e 

escrita, em várias situações comunicativas. 

O novo quadro explicita a necessidade de se construir um conceito de alfabetização 

bem mais abrangente, ou seja, a necessidade mais urgente no quadro educacional do país, 

neste início de século XXI, é reconhecermos que o processo de aquisição da língua escrita 

está fortemente ligado a uma condição cognitiva e cultural dos sujeitos. A urgência então é 

fazer com os educandos/leitores aprendizes desenvolvam habilidades de leitura e escrita para 

que se insiram criticamente na sociedade. 

O termo letramento foi criado, portanto, quando se passou a entender, que nas 

sociedades contemporâneas é insuficiente o mero aprendizado das “primeiras letras”, e que se 
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integrar socialmente hoje envolve também saber utilizar a língua escrita nas situações em que 

esta é necessária, lendo e produzindo textos. 

Na segunda metade da década de 1980, as discussões sobre letramento chegam ao 

Brasil, e fez educadores e estudiosos entender a necessidade de se associar alfabetização ao 

processo de letramento. Alfabetizar e letrar são ações diferentes, porém inseparáveis. Saber 

ler e escrever uma centena de palavras e frases não capacita o indivíduo para a leitura de um 

jornal, de um documento, de uma fatura, boleto bancário, daí a necessidade de se letrar os 

sujeitos envolvidos no processo de alfabetização.  

Observamos que Soares (2003) traz conceitos diferentes para as duas palavras, 

porém chama atenção para a dependência de ambos. Seguindo essa concepção, o ideal seria 

alfabetizar letrando. Isto significa ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da 

leitura e da escrita, possibilitando ao aluno tornar-se alfabetizado e letrado. 

Cabe aqui a distinção entre esses dois termos: alfabetizar e letrar que muitas vezes 

são considerados sinônimos, para tanto, recorremos a Soares (2003):  

Porque alfabetização e letramento são conceitos frequentemente 

confundidos ou sobrepostos, é importante distingui-los, ao mesmo tempo 

que é importante também aproximá-los: a distinção é necessária porque a 

introdução, no campo da educação, do conceito de letramento tem ameaçado 

perigosamente a especificidade do processo de alfabetização; por outro lado, 

a aproximação é necessária porque não só o processo de alfabetização, 

embora distinto e específico, altera-se e reconfigura-se no quadro do 

conceito de letramento, como também este é dependente daquele (SOARES, 

2003, p. 90).  

Para a definição precisa de Letramento, Soares (2003), afirma que é o estado ou 

condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que 

usam a escrita. Letrado, então, é o sujeito que vive em estado de letramento, envolve-se em 

práticas sociais respondendo adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. 

Sobre esse aspecto Soares (2003) afirma que: 

Sobretudo no momento atual, em que os equívocos e falsas inferências 

anteriormente mencionados levaram alfabetização e letramento a se 

confundirem, com prevalência deste último e perda de especificidade da 

primeira, o que se constitui como uma das causas do fracasso em 

alfabetização que hoje ainda se verifica nas escolas brasileiras, a distinção 

entre os dois processos e consequente recuperação da especificidade da 
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alfabetização tornam-se metodologicamente e até politicamente 

convenientes, desde que essa distinção e a especificidade da alfabetização 

não sejam entendidas como independência de um processo em relação ao 

outro, ou como precedência de um em relação ao outro (SOARES, 2003, p. 

15). 

Nesse aspecto, alfabetizar diz respeito ao domínio da escrita que se complementa 

entre a fala e as letras. Já o letramento é um processo de inclusão na cultura escrita. Trata-se 

de um processo em que os sujeitos conseguem identificar diferentes manifestações de escrita 

(placas, rótulos de embalagens, receitas, bulas de remédios, manuais, etc.) e se estende por 

toda a sua vida. 

Por isso é que se tem afirmado que alfabetização e letramento são processos 

diferentes, cada um com suas especificidades, mas complementares, inseparáveis e ambos 

indispensáveis. O desafio que se coloca hoje para os educadores é o de conciliar essas duas 

perspectivas de ensino, de modo a assegurar aos alunos a apropriação do sistema 

alfabético/ortográfico e a plena condição de uso da língua nas práticas sociais de leitura e 

escrita. Neste sentido, Soares (2003) afirma que:  

É preciso, a esta altura, deixar claro que defender a especificidade do 

processo de alfabetização não significa dissociá-lo do processo de 

letramento, como se defenderá adiante. Entretanto, o que lamentavelmente 

parece estar ocorrendo atualmente é que a percepção que se começa a ter, de 

que, se as crianças estão sendo, de certa forma, letradas na escola, não estão 

sendo alfabetizadas, parece estar conduzindo à solução de um retorno à 

alfabetização como processo autônomo, independente do letramento e 

anterior a ele (SOARES, 2003, p. 13). 

 

Dentro deste contexto, o professor tem o papel muito importante no ato de ensinar a 

ler e escrever, porém, com o fenômeno do letramento, o educador deve estar ciente do seu 

papel e na sua atuação para que ocorra a aprendizagem de leitura e escrita, de maneira que 

estudante esteja preparado para viver num mundo letrado, fazendo uso social da leitura e 

escrita. Ao discutir o letramento como uma prática social que envolve a escrita, fica evidente 

que a escola é uma agência de letramento. 

Ressaltamos ainda que as escolas necessitam ser espaços privilegiados, onde se 

reconheçam e se reflitam sobre as múltiplas experiências culturais trazidas pelas crianças que 

as frequentam. Especificamente, na área de alfabetização, deve-se trabalhar em sala de aula 

com a diversidade textual que os educandos se deparam, ou possam a vir se deparar nos 

diversos ambientes que circulam. Esses gêneros textuais devem ser adquiridos, 
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principalmente, no cotidiano dos próprios alunos, para posteriormente serem negociados em 

eventos e práticas de letramentos em sala de aula. 

Nesse sentido, o professor desempenha papel fundamental, mediando as situações de 

letramento, criando oportunidades para sistematização dos conhecimentos. A forma como o 

professor trabalha as atividades que envolve o letramento é de fundamental importância para 

ajudar a criança a ampliar sua linguagem, seus conhecimentos, enfim, seu desenvolvimento 

cognitivo e sócio-relacional. 

 

 

Ludicidade no processo de  Alfabetização - Perspectivas 

 

O conceito de ludicidade que se defende neste trabalho se assemelha ao de Salomão 

(2012), quando afirma que o trabalho lúdico é:  

[...] um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem 

espontânea e natural. Estimula a crítica, a criatividade, a sociabilização. 

Sendo, portanto reconhecidos como uma das atividades mais significativas – 

senão a mais significativa - pelo seu conteúdo pedagógico social 

(SALOMÃO, 2012, p. 2).  

 

Essa valorização da utilização dos jogos e das atividades lúdicas, durante o processo 

de alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental, tem sido evidenciada por vários 

estudiosos que tratam da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. Assim sendo, o 

processo de alfabetização e letramento por qual caminhamos exerce um espaço inovador na 

vida dos alunos, em que se joga e se aprende paralelamente, construindo e reconstruindo o 

conhecimento.  

Brincando e jogando, a criança aplica seus esquemas mentais à realidade 

que a cerca, apreendendo-a e assimilando-a. Brincando e jogando a criança 

reproduz as suas vivências, transformando o real de acordo com seus 

desejos e interesses. Por isso, pode-se dizer que, através do brinquedo e do 

jogo, a criança expressa, assimila e constrói sua realidade (RIZZI, HAYDT, 

2001, p.15 apud VARGAS, ZAVELINSKI, 2011, p. 16).  

 

Nessa perspectiva, compreende-se que a ludicidade em sala de aula remete às crianças 

a sua realidade, o seu cotidiano fora da escola. Acerca disso, Vygotsky (2000) ressalta a 
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importância da mediação no desenvolvimento da criança, na qual o professor deve partir dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre os conteúdos a serem trabalhados.  

Considerando o trabalho com jogos e brincadeiras, entendemos que a presença do 

professor como mediador é fundamental, já que ele dinamiza o grupo pela sua atitude de 

escuta, de atenção, de entusiasmo diante do sucesso da criança e encorajamento diante da 

derrota e ajuda na construção progressiva da noção de regra (LEAL, ALBUQUERQUE E 

LEITE, 2005; ALVES, 2003). 

O educador, nesse contexto, desempenha um papel fundamental no planejamento, e 

posteriormente nas situações com utilização de jogos em sala para ajudar a alfabetizar, e no 

acompanhamento dos estudantes durante as atividades. Cabe ao professor, portanto ao trazer 

um jogo para a sala de aula, explorá-lo de maneira eficaz no momento oportuno, 

considerando os aspectos que podem ser contemplados para que as crianças desenvolvam seu 

raciocínio e construam o seu conhecimento de forma descontraída. 

Nessa concepção de alfabetização, que parte do lúdico, o jogo e a brincadeira ganham 

espaço como uma importante ferramenta para a aprendizagem. Uma vez que estimulam o 

interesse das crianças, criando, portanto condições favoráveis à construção de novas 

descobertas, tendo o professor o papel de mediador e motivador da aprendizagem, sempre 

atento às possibilidades e limitações no processo de apropriação do conhecimento pela 

criança (ANTUNES, 1999). 

A brincadeira, o jogo na sala de aula, além de proporcionar a construção do 

conhecimento de forma lúdica e prazerosa, promove a interação entre parceiros e torna-se 

significativo à medida que a criança inventa, reinventa e avança nos aspectos cognitivos, 

afetivos e no seu desenvolvimento social. Ademais é um instrumento relevante para 

desenvolver habilidades do pensamento, tais como a imaginação, a interpretação, a tomada de 

consciência, a criatividade, entre outras. Dialogando com essa ideia, Callai (1991) ressalta 

que: 

Na aprendizagem é necessário permitir, proporcionar e incentivar o 

indivíduo; nas suas relações, a criança aprende aquilo que interessa, o que 

lhe é necessário, e, por isso, o que lhe dá prazer. Sendo assim, a assimilação 

e a acomodação da criança ao meio devem ocorrer através do jogo, da 

aprendizagem lúdica (CALLAI, 1991, p. 74).  

 

Neste sentido, as atividades lúdicas na alfabetização devem ser aplicadas como 

desafios cognitivos, com o objetivo de promover avanços no seu desenvolvimento. Desse 
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modo, o lúdico “permite um crescimento global e uma visão de mundo mais realista por meio 

de descobertas e do exercício da criatividade” (CALLAI, 1991, p.123). Assim, entendemos 

que os jogos e brincadeiras são excelentes oportunidades de mediação entre o prazer e o 

conhecimento historicamente constituído.  

No processo de mediação e construção de saberes, as atividades apresentadas abaixo, 

para além da mediação, foram baseadas com foco no letramento como dimensão 

complementar e indissociável da alfabetização. Entende-se, nesse sentido, que se deve 

privilegiar aspectos relativos à inserção e à participação dos alunos na cultura escrita, 

abrangendo capacidades de uso do sistema de escrita e da leitura. Dessa maneira, alfabetizar é 

muito mais do que apenas aprender a decodificar; aprender a ler e escrever significa assumir 

um papel ativo diante dos gêneros textuais, interagindo com os textos de forma dinâmica, 

prazerosa e consciente. 

 

Caminhos metodológicos 

 

Para a realização deste trabalho, utiliza-se o método de pesquisa qualitativo- 

interpretativo, baseado em estudo de caso. A opção por esse tipo de pesquisa dá-se porque os 

dados foram coletados de um contexto real, isto é, das aulas de alfabetização de uma escola 

pública, situada na cidade Maceió/AL. Entende-se que esse enfoque tem a finalidade de não 

se constituir com previsão e nem controle, mas visa à compreensão dos fenômenos e à 

formação dos que participam neles para que sua atuação seja mais reflexiva, rica e eficaz. 

A escolha do estudo de caso ocorreu porque esta abordagem tem seus contornos 

claramente definidos no desenrolar do estudo, pois mesmo sendo similar a outros é, ao 

mesmo tempo, singular, pois incide naquilo que ele tem de interesse próprio e particular 

(ANDRÉ, LUDKE, 1986). Evidentemente, seus resultados são limitados em termos de 

possibilidade de generalizações, mas permitem a riqueza de aprofundamento do que vem a 

ser apurado.   

Ao olhar para a sala de aula, tem-se o intuito de observar a prática de leitura e escrita; 

observar se a professora trabalhou a construção das apropriações da linguagem escrita e 

leitura, propondo atividades que levassem as crianças a refletirem sobre a escrita, observando 

o progresso individual durante todo o processo de alfabetização. 
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 A partir disso, apresenta-se o trabalho da professora Karla, considerando se ela 

utilizou a ludicidade vinculada às realidades das crianças para que estas atribuíssem 

significados aos conteúdos trabalhados, possibilitando a aprendizagem de várias 

competências. Para tanto, discutimos a seguir duas atividades lúdicas realizadas na sala de 

Alfabetização da escola Vida. 

Nesse aspecto, compreende-se que em turmas de alfabetização é fundamental que a 

aprendizagem lúdica permeie todo o processo de construção da aprendizagem significativa, 

isto é, as brincadeiras devem estar presentes no cotidiano escolar, possibilitando às crianças 

aprenderem com alegria, entusiasmo e motivando-as a fazerem o que mais gostam e sabem 

fazer: brincar, emocionar-se, criar, sorrir, sonhar, viver coletivamente, aprender e crescer 

num desenvolvimento integral.  

Vivenciando possibilidades de trabalho lúdico em aulas de alfabetização 

 

Observação 1: Dia 08/02/2016 

▪ Gêneros utilizados: música e convite  

▪ Atividades desenvolvidas: 

✓ Dança e canto a partir da música “A história da Dona baratinha”; 

✓ Leitura e análise do gênero convite. 

 

No dia 08/02/2016, a escola Vida recebeu os alunos com a encenação da peça “O 

casamento da dona baratinha” de Maria Clara Machado. Ao chegarem à escola, os alunos 

recebiam o convite de casamento da dona baratinha e se direcionavam à sala de aula. A 

professora Karla esperava os alunos para dar continuidade aos trabalhos em sala de aula. 

Inicialmente, a professora utilizou o gênero música para prender a atenção das crianças. A 

música utilizada foi “A história da Dona baratinha”. 

No momento da escuta da música podemos observar que as crianças se sentiram 

muito a vontade em sala, interagindo muito com a professora e entre eles. Elas dançaram e 

cantaram de maneira lúdica e prazerosa. 

Logo após a escuta da música a professora Karla pediu que as crianças pegassem seus 

convites e explorou o gênero textual convite com as crianças que escutaram ansiosamente, 

interagindo e colocando seus conhecimentos prévios sobre a história contada. Neste momento 

a professora explorou o gênero textual convite, e sua importância social, além de indicar os 
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elementos que compõem um convite, dialogando com os alunos sobre outros modelos de 

convite. 

A professora seguiu a aula questionando: 

• Quem já foi para festa de casamento? É legal?  Tem comidas? Quais?  

• E na festa de casamento da dona baratinha?  

• Quem foi?  Quais animais? 

• A barata é um ser humano ou um inseto? 

Nestes momentos de aula, percebemos que a relação lúdica e prazerosa das crianças com 

a obra literária , a professora neste aspecto demonstrou ter clareza de sua metodologia com a 

Literatura Infantil em sala de aula, despertando questionamentos, e promovendo a construção 

de novos significados, como diz Zilberman (1998, p. 14), “[...] a sala de aula é um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um importante setor 

para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorado, muito menos desmentida a 

sua utilidade”. 

Percebemos que a história do casamento da Dona Baratinha interessou imensamente os 

estudantes. Sobre essa questão Abramovich (1997) declara que as histórias infantis 

representam para as crianças: 

[...] uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos 

impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos – dum jeito ou de 

outro – através dos problemas que vão sendo defrontados, enfrentados (ou 

não), resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história cada um a seu 

modo (ABRAMOVICH, 1997, p. 13). 

 

Desta feita, vemos a escola como sendo um espaço privilegiado, no qual, é 

indispensável que se valorize os estudos literários de forma abrangente, tendo em vista que: 

 [...] Estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas 

significações; a consciência do eu em relação ao outro; a leitura do mundo 

em seus vários níveis e principalmente, dinamizam o estudo e o 

conhecimento da língua” (COELHO,2000, p. 16). 

Analisando esse momento podemos ressaltar que a escola se configurou em um 

ambiente privilegiado no que diz respeito ao trabalho com a leitura, sobretudo, para crianças 

das classes menos privilegiadas, para as quais os primeiros contatos e encantamentos pela 

leitura acontecem no espaço da escola, como podemos constatar nesta turma da professora 

Karla.  
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Diante dessas atividades realizadas pela professora Karla entendemos que a mesma 

construiu um processo de alfabetização atrelada ao letramento, e que os diálogos promovidos 

em salas de aula nos permitiram enxergar, momentos de aprendizagens significativas. Assim: 

Especificamente no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem, as 

formas criativas e particulares através das quais professoras e professores buscam o 

aprendizado de seus alunos avançam muito além daquilo que poderíamos captar ou 

compreender pela via dos textos que definem e explicam as propostas em curso. 

Cada forma nova de se ensinar, cada conteúdo trabalhado, cada experiência 

particular só pode ser entendida junto ao conjunto de circunstâncias que a torna 

possível, o que envolve a história de vida dos sujeitos em interação, sua formação e 

a realidade local específica, com as experiências e saberes anteriores de todos 

(OLIVEIRA, 2003, p. 69). 

 

Observamos assim, que a escola colaborou com a experiência social dos estudantes, 

procurando entender seus significados. Nesta concepção de educação rompeu, portanto, com 

os conhecimentos tidos como fechados confrontando-os com outras opções de 

conhecimentos.  

Nesse sentido, compreende-se que o trabalho com os gêneros textuais, a partir da 

história d Dona Baratinha pode unir a alfabetização e o letramento. 

 

Observação 2: Dia 09/02/2016 

▪ Gêneros utilizados: Convite e Lista de Nomes 

▪ Atividades desenvolvidas: 

✓ Discussão sobre o gênero convite; 

✓ Construção de uma lista com os convidados da festa. 

 

Nesta aula a professora retomou o trabalho com o gênero convite que havia trabalhado 

na aula do dia anterior. A professora fez uma roda de conversa, inicia sua fala situando as 

crianças acerca do gênero convite, levantou os conhecimentos prévios dos alunos acerca do 

gênero textual estudado, dispôs na roda vários modelos de convite. Dentre eles, estavam: 
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convite de festa de aniversário infantil e adulto, casamento, reunião de Igreja, chá de bebê, 

chá de fraldas e batizado.  

As crianças pegaram rapidamente os convites, a professora pediu para que os 

estudantes analisassem e observarem os detalhes as imagens a cor, as letras. Depois 

apresentou o convite do Casamento da dona baratinha. Um convite de cor rosa com as 

imagens da Dona Baratinha e do dom Ratão, as crianças vibraram, ficaram muito 

interessadas, todos queriam pegar no convite.   

Após análise do convite a professora pediu que os estudantes fizessem em dupla um 

convite para o casamento, neste momento a professora explorou os aspectos textuais do  

gênero  convite: 

• Qual a melhor letra para o convite? 

• Tem que colocar o endereço?  

• Qual endereço e o local da festa? Na floresta? 

• Quem são os principais convidados? 

• Colocar os nomes do noivos é importante? 

• Colocar hora e data. 

 

Os estudantes não sabiam escrever de forma convencional, mas todos fizeram seus 

convites com suas escritas, esse momento da aula foi muito divertido e animado. Analisando 

a aula em questão, constata-se que a professora conseguiu estabelecer a relação entre 

alfabetizar e letrar, foi possível observar e refletir acerca do uso real do gênero textual convite 

em sala de aula. 

Logo em seguida, a professora Karla sugeriu que coletivamente fizessem uma lista 

com o nome dos convidados que foram para o casamento da dona baratinha, a professora foi 

a escriba, usou um papel quarenta e pincel e começou a escrever os nomes dos alunos no 

papel em ordem alfabética. 

A professora iniciou o trabalho explorando os aspectos textuais do gênero lista, fazendo 

alguns questionamentos: 

• O que é uma lista?  

•  Para que serve?  

• Você já viu alguma? Que tipo?  

• Para que fazemos uma lista?  
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• Quando usamos uma lista?  

 

Os estudantes responderam as perguntas prontamente, todos conheciam o gênero, 

considerando o conhecimento prévio dos alunos a professora começou a lista com a letra A e 

seguiu com a construção da lista,  essa lista foi confeccionada com os nomes dos alunos. Com 

o apoio do gênero textual lista trabalhou de forma lúdica as questões sobre a organização de 

diversas listas e sua utilidade, ordem alfabética, letras bastão e cursivas, nome próprio. 

Ao observar a aula da professora Karla, pode-se constatar que ela conseguiu realizar 

práticas significativas de produção de textos na sala de aula, conforme destacou Marinho 

(1998): 

A necessidade de que a criança faça uso da língua escrita interagindo com 

uma multiplicidade de textos é, de fato, importante, mas seria importante, 

também, uma explicitação das condições de “transferência” de alguns textos 

para o cotidiano da sala de aula, já que o texto, por si só, não garante o seu 

funcionamento ou as suas possibilidades de significação (MARINHO, 1998, 

p. 77).  

 

A partir do trabalho realizado em sala percebe-se que a prática da professora consegue 

desenvolver uma prática de alfabetização vinculada ao processo de letramento. A linguagem, 

nesse sentido, foi vista como sendo eminentemente social e com propósitos e não apenas 

como algo abstrato e formal. Outro aspecto que se deve ressaltar é que a educadora 

reconheceu que os estudantes devem mobilizar seus conhecimentos como usuário da língua 

no seu processo de aprendizagem. Assim, constata-se que a professora Karla compreende que 

o ensino da língua requer uma intervenção ativa do professor e o desenvolvimento de uma 

didática específica (SCHNEUWLY E DOLZ, 1995).  

Nesse aspecto, a aprendizagem da escrita não ocorreu de modo espontâneo, mas se 

construiu através de uma intervenção didática sistemática e planejada. Tratando deste 

aspecto, Dolz (1995, p.6-7) explica que “é importante que o aluno não imite os textos 

escolares, mas que produza textos com referência a situações de comunicação bem definidas, 

precisas e reais”. Conforme esse autor acredita-se que o mais importante é que o ensino de 

alfabetização mantenha o foco nos gêneros textuais e suas funções sociais. 

Nessa direção, é possível dizer que o trabalho da professora Karla uniu alfabetização e 

letramento, ampliando as experiências com o mundo da escrita vinculando-as com as práticas 
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sociais. Entende-se, assim, que o domínio dos gêneros textuais, como o próprio domínio da 

situação comunicativa, é fazer dos gêneros objetos de ensino e aprendizagem.  

Essa postura da docente se configurou como possibilidade de mostrar aos estudantes 

os usos dos gêneros textuais a partir de práticas sociais, significativas, e ainda conseguiu 

tornar esse processo lúdico e prazeroso. Nessa perspectiva, a escola assumiu o papel de “[...] 

ampliar o letramento dos alunos, proporcionando-lhes as condições para que se insiram, com 

autonomia, em eventos de letramento os mais diversos, que implicam gêneros textuais 

variados, numa perspectiva de formação cidadã” (MENDONÇA, 2005, p. 13).  

Diante das práticas realizadas na sala da professora Karla podemos constatar que a 

escola conseguiu estimular o aluno para um aprendizado significativo, sobretudo enfatizando 

a ludicidade em sala. Seguindo essa perspectiva, a professora Karla não utilizou o lúdico pelo 

lúdico, mas usou o recurso de maneira didática, estabelecendo com clareza os objetivos a 

serem alcançados. Assim nas aulas observadas o que importava não era apenas o produto da 

atividade, o que dela resultava, mas a própria ação, o momento vivido.  

Entende-se, ainda, que dentro desse contexto a professora Karla, por sua vez, teve a 

oportunidade de avaliar os conhecimentos dos alunos e constatar se os recursos utilizados 

foram proveitosos na construção do conhecimento e de uma aprendizagem significativa. 

 

Considerações finais 

 

O objetivo desta pesquisa foi apresentar o trabalho baseado na alfabetização e 

letramento em uma escola pública de Maceió, as práticas observadas na sala de aula da 

professora Karla demonstrou uma possibilidade de se alfabetizar letrando, numa perspectiva 

lúdica. 

Ao analisar as aulas da professora pudemos constatar que a primeira impressão da sala 

de aula foi de um ambiente alfabetizador, sobretudo por que utilizou diversos gêneros 

textuais, havia ainda  muitas letras coloridas bastão e cursivas coladas acima da lousa, 

produções dos alunos expostas, calendários móveis coloridos, calendários das datas 

comemorativas e de aniversariantes de cada mês, numerais, quadrinhas, chamada com os 

nomes das crianças, jogos e letras móveis e cartazes, ou seja, uma grande diversidade textual 

para auxiliar os estudantes no seu processo de alfabetização. 
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O essencial, entretanto, é que se perceba que a ludicidade atrelada aos processos de 

alfabetização e letramento podem ajudar a formar leitores e produtores de texto desde as 

séries iniciais, construindo de forma significativa à apropriação do sistema de escrita e 

leitura. Isso porque os diversos gêneros estão relacionados às práticas sociais dessas crianças. 

Entende-se, dessa forma, que esse processo contribui efetivamente no processo da formação 

de sujeitos alfabetizados e letrados.   

Há que se ressaltar ainda que as aulas da professora Karla possibilitaram as crianças 

momentos de encontro consigo e com o outro, momentos de fantasia e de realidade, de 

ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e conhecimento do outro.  

Nessa vertente, entende-se que a professora foi o principal agente na construção de um 

relacionamento prazeroso e afetuoso em sala de aula, sendo assim, ela não trabalhou apenas o 

intelectual com aquisições de conhecimentos, mas interferiu de forma significativa no 

emocional dos alunos.  
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Resumo: Nesse estudo, tivemos como objetivo investigar como o ensino da língua escrita, a 

partir das outras áreas do conhecimento. Para tal, observamos a prática pedagógica de uma 

professora que lecionava em uma escola da rede municipal de ensino da cidade do Recife/PE. 

Com base na abordagem qualitativa, fizemos uso dos procedimentos de coleta de dados da 

pesquisa etnográfica escolar, realizamos observações participante e entrevistas 

semiestruturadas e minientrevistas, durante e após as observações das aulas. Os resultados da 

análise apontaram que era exatamente quando trabalhava os conteúdos pertencentes ao 

currículo das disciplinas de História, Geografia e de Ciências que a língua escrita ganhava um 

sentido mais dinâmico e social. Nessas aulas a professora oportunizou aos alunos o 

conhecimento sobre o mundo de modo a interpretá-lo, e compreendê-lo, atribuindo, assim 

uma função à escrita que ultrapassou os seus usos no espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Língua escrita. Saberes docentes. Áreas do conhecimento. 

 

 

Introdução 

 

Como tem acontecido o ensino da língua escrita na escola? Que usos dela tem sido 

feito nas salas de aula em turmas dos Anos Iniciais? 
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No decorrer das últimas décadas, nós temos assistido significativas mudanças no 

tocante às maneiras de praticar e de ensinar a língua escrita no contexto escolar. Os diversos 

“olhares” que os indivíduos têm lançado sobre ela (a escrita), ou seja, a forma de concebê-la, 

a partir das suas próprias necessidades, apresenta-se como fatores preponderantes que 

explicam os usos que dela fazem em contextos escolares e extraescolares. 

No campo da educação escolar, o ensino da língua escrita tem se constituído como o 

principal objetivo dos professores que atuam, principalmente, nos Anos Iniciais. Esses 

profissionais, em um movimento constante, buscam criar e recriar situações de aprendizagem 

em suas salas de aula para que os seus alunos dela se apropriem. No entanto, ao longo dos 

anos, estudos têm revelado que o ensino da língua escrita não é uma tarefa simples 

(ROCKWELL, 1985; MORAIS, 2005; FERREIRA, 2010; SOUZA 2016).  

Na escola, assim como em outros espaços externos a ela, a língua escrita está 

relacionada aos vários processos que “com” e “a partir” dela se desenvolvem, tais como a 

transmissão, a socialização, a reprodução, a destruição ou a resistência cultural, etc. Nesse 

sentido, [...] “a escrita tem um duplo valor social, por um lado, como meio para o exercício 

da autoridade, do poder; do outro, como jogo de linguagem, a ficção literária ou poesia” 

(FERREIRO, 2013, p.31).  Rockwell (1985) esclarece que, ao analisar o que da língua escrita 

é feito no espaço escolar, enfatiza que dentro de cada um dos processos anteriormente 

mencionados, acontece algo diferente e, portanto, se faz necessário analisá-los, também, de 

forma diferente.  

Alguns estudiosos tais como Rockwell (1985), Ferreiro (2013), Soares (1998, 2008, 

2016), Albuquerque (2002), Bakhtin (2000) e Kleiman (2001), nos ajudam a refletir sobre o 

ensino da língua escrita no contexto escolar. Esses estudos enfatizam que ao se propor o seu 

ensino, é de fundamental importância considerar que os educandos, sujeitos da aprendizagem, 

são seres pensantes, ativos e possuidores de “múltiplos saberes” sobre a escrita, o que os 

levam a colocar questões legítimas em relação aos usos que se faz dela, mesmo quando ainda 

estão iniciando o seu processo de escolarização.  

Nessa direção, Soares (1998) defende que o acesso ao mundo letrado, ou seja, ao 

mundo da leitura e da escrita pode se dar por meio do aprendizado de uma técnica a qual “(...) 

refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e 

as chamadas práticas de linguagem” (SOARES, 1998, p. 10) e do seu uso em situações em 

que as práticas sociais de uso as quais lhes exige.  
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Considerando que ato de ler e de escrever na escola não deve se caracterizar como um 

momento enfadonho, mas, antes, se concretizar numa atmosfera que traduza o prazer de 

aprender, ela, a escola, principal instância responsável pelo ingresso das crianças nos 

“mundos da escrita e do escrito”, ofereça aos indivíduos diversas oportunidades de aprender a 

ler e a escrever em condições que sejam semelhantes àquelas que caracterizam a escrita fora 

desse espaço, a fim de que as mesmas tenham “condição” de atribuir-lhe (língua escrita), 

desde cedo, uma função social (SOARES, 2010; MARINHO, 2010). 

Assim, pensar a língua enquanto um processo histórico e sociocultural também passou 

a trazer implicações diretas para as práticas docentes e o ensino e a aprendizagem da leitura e 

da escrita, por sua vez, passaram a ser vinculados aos usos que os indivíduos fazem da língua 

em seu caráter dialógico, tanto em contextos escolares como também extraescolares; 

compreendeu-se que essas habilidades, “[...] não é pura e simplesmente um conjunto de 

habilidades individuais; é um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que 

os indivíduos se envolvem em seu contexto social” (SOARES, 2006, p.72). 

Pesquisas realizadas têm apontado que a escrita vem se constituindo como objeto de 

grande interesse das sociedades e das múltiplas disciplinas escolares e acadêmicas. Rockwell 

(1985) realizou um estudo etnográfico1 em oito escolas (estadual/federal, completas/unitárias, 

etc.), localizadas na zona agrícola e industrial de um estado da República Mexicana, com o 

objetivo de analisar todos os acontecimentos ocorridos nessas instituições que fossem 

permeados pela língua escrita. Os dados obtidos após a observação de cinquenta aulas de 

diversas áreas do conhecimento (Espanhol, Matemática, Ciências Sociais e Ciências 

Naturais) apontaram que o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita aconteceram a 

partir de três processos distintos, porém, simultâneos: (1) a aprendizagem da estrutura da 

língua em si; (2) os usos especificamente escolares da língua escrita, e; (3) a apreensão dos 

outros conhecimentos escolares através da língua escrita. 

Esse estudo constatou que, embora houvesse uma variação histórica e individual em 

determinadas formas de ensino e certos pressupostos implícitos (independente do método de 

ensino adotado) dos professores a respeito do sistema de escrita, havia, também, um conjunto 

de conceitos e de práticas generalizadas, que, por sua recorrência, já eram previstas para 

acontecerem na sala aula, por se constituírem como uma “tradição” escolar, tais como a 

 
1 Cf. ROCKWELL. E. Os usos escolares da língua escrita.  Cad. Pesq., São Paulo (52): 89-95. Fev. 1985. 
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“cópia” que possibilitaria a aprendizagem da escrita e a “leitura oral”, para ensinar a ler, além 

de atividades que tinham como proposição levar os educandos a conhecer/reconhecer e 

selecionar os tipos de letras, a sequência fonológica e léxica e, ainda, a relação grafema-

fonema.  

A pesquisadora percebeu que, ora as atividades desenvolvidas com a língua escrita 

pareciam não considerar os muitos outros conhecimentos e estratégias utilizados pelos 

aprendizes no processo de construção e de apropriação da leitura e da escrita, ora, e de forma 

concomitante, tais atividades de ensino comunicavam os conteúdos implícitos suscitados 

pelos professores, que permitiam e exigiam dos educandos (ainda que de forma implícita) o 

uso de certas estratégias de leitura e de escrita que não lhes tinha sido ensinada. Ela percebeu, 

ainda, que quando os professores não estavam “ensinando” às crianças a ler e a escrever de 

forma sistemática e planejada nas aulas de língua materna, parecia ser justamente a partir do 

trabalho com as outras áreas do conhecimento que elas sentiam-se mais à vontade para 

participar de atividades que envolviam a interpretação/compreensão e produção de textos. Era 

nesses momentos, ainda, que os alunos pareciam perceber a vitalidade da língua escrita, por 

esta se apresentar em ocasiões e situações que lhes permitiam compreender o que “é” ler e 

escrever e a finalidade e funcionalidade dessas ações.  

 Outro ponto elucidado pelo estudo, diz respeito à complexa relação entre o uso da 

língua escrita e a apropriação dos conteúdos acadêmicos na escola. Os resultados de suas 

análises demonstraram que para obter “novos conhecimentos”, o educando precisa fazer uso 

tanto dos seus conhecimentos prévios para compreender os textos escritos, como também 

entender esses textos numa perspectiva social, o que pressupõe extrapolar os muros da 

instituição escolar. Discorrendo ainda sobre esse processo, acrescenta que, na escola, pelo 

menos em nível de Primeiro Grau, este processo é mediado pelo professor, numa relação 

professor, texto escrito e aluno. 

Assim, partindo da premissa de que a escola tem sido “o lugar onde a maior parte das 

pessoas adquirem suas principais habilidades relativas ao letramento, leitura, escrita e 

aritmética” (CHARTIER, 2007; p. 19) e de que a mesma configura-se como “o” espaço 

legítimo e responsável pela inserção do indivíduo no “mundo da escrita” e, por conseguinte, 

no “mundo do escrito” (ROCKWELL; 1985), nessa pesquisa tivemos como objetivo 

investigar as práticas de ensino da língua escrita, a partir das outras áreas do conhecimento, 
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de uma professora que lecionava em uma escola da rede municipal de ensino da cidade do 

Recife/PE, em turma do 2º Ano do Ensino Fundamental.  

 

 

2. Metodologia 

 

Numa abordagem qualitativa, fizemos uso dos procedimentos e dos instrumentos da 

pesquisa etnográfica escolar, a qual, no final da década de 1970, vem ganhando crescente 

aceitação na área de Educação. É importante destacar que, o termo “etnografia” ao adentrar 

no campo educacional, sofreu adaptações, o que o afastou um pouco, do sentido original 

adotado por antropólogos e sociólogos, obtendo assim, um sentido próprio (ANDRÉ, 2005, 

STREET, 2008).  

Para a obtenção dos dados dessa pesquisa, realizamos 21 observações na sala de aula 

da docente, no período compreendido entre os meses de fevereiro a junho de 2014, com 

gravações em áudio e anotações no diário de campo. As entrevistas semiestruturadas e 

minientrevistas, por sua vez, foram realizadas com a docente antes, durante e após o período 

das nossas observações. A nossa escolha por entrevistas dessa natureza se deu por estas 

permitirem que o pesquisador venha a conhecer mais particularidades a respeito dos 

entrevistados, bem como fazer as adaptações na estrutura do roteiro e condução da conversa, 

quando estas se fizessem necessárias (LÜDKE & ANDRÉ; 2005). 

 

2.1 A participante da pesquisa 

 No ano de 2014, período da coleta na classe da professora Joana, a docente estava 

com 52 anos de idade e lecionava no horário da manhã. Aquele era o segundo ano 

consecutivo que ela ensinava ao mesmo grupo de alunos e que participava dos encontros de 

formação do PNAIC.  

 A professora possuía graduação em História e duas licenciaturas: uma em Educação 

Artística, concluída no ano de 1982 e a outra, em História das Artes, finalizada em junho de 

2006. No ano de 2005, Joana especializou-se em Ensino de História das Artes e das Religiões 

pela Universidade Federal de Pernambuco (UFRPE). 

 A docente tinha uma larga experiência de ensino exercida em turmas do ciclo 

alfabetizador (33 anos) e também já havia atuado como coordenadora de apoio no projeto 

Alfabetizar com Sucesso, durante os anos de 2010 e 2011. 
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3. Alguns resultados  

 

A partir das nossas observações, verificamos que Joana possuía uma rotina de ensino 

da língua materna bastante estruturada e que buscava, na maioria das vezes, estabelecer uma 

articulação entre todos os eixos de ensino da língua e também com os assuntos abordados nas 

outras áreas do conhecimento, revelando, assim, a sua preocupação em garantir a progressão 

e a ampliação da aprendizagem de todos os conteúdos por ela trabalhados na sala de aula. 

É importante destacar que, embora as atividades com a língua escrita propostas por 

Joana fossem seletivas e tivessem um caráter escolar, no sentido de terem sido pensadas e 

direcionadas para dar conta dos objetivos que ela tinha naqueles momentos, estas revelavam 

um grande cuidado da professora em levar os alunos a estabelecerem relações entre as 

práticas de leitura e de escrita vivenciadas nos contextos escolar e extra escolar, mostrando-

lhes que a aprendizagem dessas habilidades poderia trazer implicações e repercutir 

diretamente nas suas atividades cotidianas. 

No tocante ao trabalho com conteúdos pertencentes às outras áreas do conhecimento, 

tais como aqueles presentes nos livros didáticos de Geografia, de História e de Ciências que 

os alunos possuíam, verificamos que a docente buscou “articular” algumas das temáticas 

exploradas nesses manuais com aquelas presentes no livro de Língua Portuguesa, fazendo 

com que as crianças “não” percebessem uma separação entre os conteúdos pertencentes aos 

currículos de cada uma dessas áreas do conhecimento, tampouco criassem uma visão de que a 

aprendizagem das habilidades de leitura e de escrita era “exclusividade” das aulas de língua 

materna.  

Nessa proposição, era comum a Joana partir dos textos presentes nos livros das 

disciplinas mencionadas, (como por exemplo, através de uma história em quadrinhos e os 

tipos de moradia, a partir de uma cantiga popular, entre outros) para explorar os eixos de 

ensino da língua. Já a partir do livro de Matemática, observamos que ela explorou a 

interpretação das situações-problema nele sugeridos, a compreensão dos enunciados das 

questões a serem respondidas, além da formulação oral e, em seguida, escrita, das respostas a 

essas questões. 

Cabe ressaltar que em nenhum momento a docente “descobriu” no momento da aula 

que havia nos manuais das outras áreas do conhecimento, textos e atividades que tratavam da 

temática que ela estava abordando a partir do livro de Português, pelo contrário! A forma (o 
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dinamismo) com o qual ela executava as atividades a partir deles, bem como as relações que 

estabelecia entre um conteúdo abordado nesses e no manual de língua materna, faziam parte 

de um “conjunto de táticas” por Joana planejada antes de iniciar o ano letivo.  

Sobre essa questão, a docente nos informou que após selecionar os conteúdos e os 

textos que seriam abordados no ensino da língua materna durante o ano, fazia uma “visita” 

aos livros das outras áreas disciplinas com o objetivo de encontrar algumas temáticas neles 

presentes que dialogassem com o que era sugerido pelo manual de Língua Portuguesa com o 

objetivo de propor um trabalho que auxiliasse a sua turma perceber as funções e finalidades 

da língua escrita, a partir, também, de assuntos de interesse “social”. Essa postura assumida 

por Joana comunga com as colocações de Rockwell (1985) que ao discorrer sobre a 

aprendizagem dos conhecimentos do currículo acadêmico (além daqueles pertencentes ao 

currículo da língua materna), pontua que essa atividade talvez se configure como sendo a 

mais complexa nos anos iniciais da escolaridade, pois que conta com a “expertise” do 

professor em criar situações e estabelecer relações entre os conteúdos abordados entre si e as 

situações reais vivenciadas pelos sujeitos, fora do âmbito escolar. 

Nessa perspectiva, ao conduzir as atividades com as disciplinas de História, 

Geografia, Ciências e Matemática, ela criava situações e aproveitava as atividades propostas 

pelos manuais dessas áreas do conhecimento para que os alunos pudessem perceber que ter o 

domínio da tecnologia da escrita lhes oportunizaria, entre outras coisas, compreender os 

conteúdos presentes nos textos das várias disciplinas e não somente daqueles explorados nas 

aulas e no livro didático de Português.  

Pudemos observar, ainda, que era a partir dos textos verbais e não verbais presentes 

nesses suportes, que Joana tinha mais oportunidades de discutir com as crianças temáticas 

relacionadas ao cotidiano das mesmas, como, por exemplo, aquelas referentes aos tipos de 

moradia, à constituição e o papel de cada membro dentro da família, os cuidados com a 

higiene do corpo e da mente, entre outros, oportunizando-lhes a exposição dos seus pontos de 

vista, suas ideias e relatos de experiências acerca do que estava sendo abordado nos textos, 

estabelecendo, assim, relações com as situações vivenciadas e com os escritos com os quais 

se deparavam no seu cotidiano dentro e fora dos seus lares.  

Vejamos nos fragmentos da aula a seguir, como ela explorou os eixos da leitura e da 

análise linguística (SEA), a partir de um dos conteúdos presentes no livro de História e de um 

livro de literatura: 
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Após a escrita da frequência, Liliane deu prosseguimento à aula informando aos alunos ia continuar 

explorando um assunto que ela havia começado na semana anterior: 

 

P: Nós vamos continuar estudando um assunto que nós já começamos a estudar na semana passada. 

Olhem pra cá (apontou para o cartaz que estava afixado na parede, junto ao quadro). O que tem nas 

imagens? Vamos relembrar. 

A1: Fotos... fotos das famílias! 

P: Isso! E todas as famílias são iguais? 

T: Não! 

A2: Tem umas que tem mais gente do que as outras! 

P: Muito bem! O que mais nós podemos falar das famílias? O que vocês lembram? 

A3: Que tem família que só tem mãe, só tem pai... 

A4: Que é grande e outras que são pequenas... 

P: E nessas figuras? O que indicam essas fotos coloridas e em preto e branco? 

A5: Que é família de antigamente e de hoje! 

P: Muito bem! Agora eu vou ler para vocês uma parte de um livro que vai falar desse assunto. O livro 

foi escrito por Mary Hoffman. 

P: Agora vocês vão ler para mim o título do livro2 (os alunos leram sem dificuldades). 

 

Durante a leitura do livro, a docente fez várias pausas para mostrar as figuras e para 

questionar as crianças sobre as mesmas, enfatizando e trazendo à discussão questões relacionadas às 

misturas de raças, as caraterísticas físicas diferentes, os graus de parentescos entre as pessoas, a 

adoção, etc. 

 

Como podemos perceber nos extratos acima transcritos, a docente buscou ampliar a 

discussão acerca do conteúdo que se encontrava presente no livro de História que a 

professora havia começado a ensinar na semana anterior, através da exploração de um livro 

de literatura que também fazia alusão às diferentes formas de organização familiar. Como 

pudemos observar, essa dinâmica por ela utilizada, oportunizava aos alunos perceberem, 

entre outras coisas, que os vários assuntos estudados na sala de aula, embora fossem mais 

específicos de uma determinada área do conhecimento, estavam sempre em constante relação 

e que as habilidades de leitura e de escrita assumiam um importante papel no processo de 

compreensão desses conteúdos, não restringindo, desse modo, ao seu uso apenas quando lhes 

eram solicitadas pela docente no momento em que propunha aos mesmos refletirem sobre o 

sistema de escrita. 

 
2 HOFFMAN, M. O grande e maravilhoso livro das famílias. Editora SM. São Paulo, 2011.  
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Outro ponto que nos chamou a atenção na aula apresentada foi o fato de Joana 

explorar o assunto (família) tanto através do texto verbal, como também não verbal, 

possibilitando ao seu grupo de crianças refletirem sobre as diversas formas de manifestação 

da língua, percebendo, assim, que as suas ideias, as suas opiniões e informações acerca de um 

determinado assunto podem se materializar tanto sob a forma de um texto escrito como, 

também, através de imagens. 

Ainda durante a condução dessas atividades, observamos que as crianças, à medida 

que a leitura do livro e a discussão acerca do seu conteúdo iam sendo realizadas, passavam a 

se identificar com as situações apresentadas, sentindo-se motivadas e bastante à vontade para 

exporem as suas “realidades” no tocante ao quantitativo de membros que com eles moravam 

em seus lares, às funções que cada um deles exercia em suas casas e nos seus trabalhos fora 

desse espaço, sobre os tipos de casa que moravam, as dificuldades por eles enfrentadas, etc. 

Joana, por sua vez, escutava atentamente os seus relatos de vida e, diante das suas falas, 

buscava “incitar” a discussão para tratar de assuntos referentes ao respeito às diferenças de 

cor, de raça e de gênero, aos diferentes papéis assumidos pelos indivíduos nas atividades 

domésticas e profissionais, à composição das famílias, etc.  

Em busca de dar conta de outro objetivo que possuía, ao explorar o livro de literatura 

(explorar a escrita das palavras), a docente pediu que os alunos a ajudassem a listar no quadro 

os nomes dos membros que compunham as famílias, tomando por base as informações que 

eles haviam apreendido tanto na aula da semana anterior, como aquelas fornecidas pelo livro 

de literatura que ela havia lido para os mesmos, nessa aula. Nessa proposição, observamos 

que a mestra, além de oportunizar a discussão de um assunto bastante em evidência na mídia 

àquela época e de cunho social, também pôde explorar o masculino e o feminino das palavras 

de forma contextualizada.  

Assim como afirmou durante a entrevista, podemos confirmar em nossas observações 

que Joana não tinha qualquer preocupação em mostrar ou informar aos alunos a que 

disciplina o conteúdo que ela estava abordando fazia parte. Tais assuntos eram explorados de 

forma articulada ao trabalho com a língua materna, configurando-se como ricas 

oportunidades de reflexão sobre as finalidades e funcionalidade da língua escrita, 

principalmente, em contextos extraescolares. Foi também a partir do trabalho com as outras 

áreas do conhecimento, que pudemos observar que as atividades que incluíam a exploração 

da leitura e da escrita propostas por Joana pareciam oportunizar, de forma mais efetiva, os 
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alunos adentrarem no “mundo do escrito”, possibilitando aos mesmos as ensaiarem de forma 

mais “espontânea”, já que como não se tratava da aula de Língua Portuguesa, eles podiam 

“errar”. 

Vejamos no exemplo a seguir, como Joana realizou uma sequência de atividade em 

que, de forma articulada, explorou a leitura de textos de gêneros variados, a partir dos 

conteúdos pertencentes ao currículo das disciplinas de Geografia e de Língua Portuguesa: 

 

Após iniciar a aula explorando a escrita da rotina, do calendário e do cabeçalho, Joana distribuiu para 

os alunos o livro de Geografia. Em seguida, ela retomou oralmente a discussão da temática que havia 

trabalhado no dia anterior (Família) e pegou um gancho para apresentar e discutir com a turma os 

vários tipos de moradia onde os indivíduos habitam, com o objetivo de introduzir o assunto que seria 

abordado pelo manual. Os alunos participaram desse momento com bastante empolgação, 

apresentando as suas ideias, tomando como exemplo as suas próprias residências e outras por eles 

vistas na televisão, nos jornais e em revistas. 

 

P: Muito bem! Agora eu quero que vocês olhem para cá, para o meu livro. O que está escrito aqui? 

(mostrou o título do assunto a ser explorado). 

T: Tipos de moradia!  

P: Muito bem! Eu vou ler no livro as anotações que Serafina fez no seu diário. Vou ler os 

acontecimentos que ela escreveu no seu diário. 

P: Alguém sabe para quê serve um diário? (os alunos refletiram por alguns segundo) 

A1: Para escrever as coisas das pessoas. 

P: Que coisas? 

A2: Do que aconteceu com a gente... do dia. 

P: Muito bem! Alguém aqui tem diário? (os alunos responderam negativamente). 

P: Agora todos nós vamos fazer a leitura em voz alta, ok? 

 

À medida que a leitura ia sendo realizada, a docente foi fazendo pausas para explicar o conteúdo e 

para conversar com os discentes sobre os tipos de moradia por eles conhecidas. 

 

P: Quem escreveu no diário? 

T: Serafina! 

P: E como vocês sabem que foi Serafina que escreveu no diário?  

A3: Porque o diário é de Serafina! (fez alusão ao título do texto) 

P: E sobre o quê Serafina escreveu no seu diário? 

T: Sobre os tipos de moradia! 

 

A docente deu continuidade à aula explorando o conteúdo, pedindo aos discentes que 

voltassem ao texto para ora buscar as informações por ela solicitadas, ora pata interpretarem e 

apresentassem suas ideias e conhecimentos acerca do que estava escrito. 

 

Com base na transcrição da aula apresentada, verificamos que a docente organizou o 

trabalho com a leitura de modo que as sequências de atividades oportunizassem as crianças 
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estabelecerem, de forma mais efetiva, relações entre os conteúdos presentes nos textos 

pertencentes ao currículo das outras áreas do conhecimento (família, habitação, higiene, 

relevo, etc.) com o que era visto, ouvido e lido por eles fora desse espaço, atribuindo, desse 

modo, uma função social à escrita. 

Ainda em relação ao trabalho com a língua materna, podemos verificar que Joana, ao 

explorar o texto que estava presente no livro de Geografia, não se limitou a discutir o 

conteúdo presente no mesmo, mas aproveitou a situação para explorar também as 

características estruturais e composicionais do gênero “diário”, bem como a sua finalidade. 

Após a conclusão da leitura do texto, a mestra recolheu os livros dos alunos, os 

guardou na estante e pediu que copiassem em seus cadernos a letra da música “A casa”3. 

Durante a escrita do texto no quadro, pudemos observar a docente criar algumas situações de 

ensino para envolver os alunos em discussões que tinham como objetivos levá-los à reflexão 

sobre as condições de moradias da população, sobre os cômodos em que geralmente essas 

habitações são divididas e suas funções e, também, (e principalmente!), para explorar o SEA. 

Nessa situação, observamos que ela não copiou o texto todo de uma só vez, mas que à 

escrita de cada 2 estrofes esperava alguns minutos até que todos os alunos as copiassem em 

seus cadernos para, em seguida, explorar a leitura oral contando com a participação de todos 

eles. Por ser um texto já bastante conhecido pelos aprendizes, no decorrer da escrita do 

mesmo na lousa, alguns deles se manifestavam dizendo ao restante da turma que se tratava de 

uma música e se dirigindo à mestra para auxiliá-la na escrita, “antecipando” quais versos e 

estrofes viriam na sequência.   

Ao conduzir a atividade, verificamos, ainda, que Joana fez várias pausas para explorar 

as rimas presentes nas palavras finais dos versos e que esse trabalho não esteve limitado à 

identificação oral das mesmas: a mestra ampliou a discussão apresentando outros pares de 

palavras que rimavam para que as crianças refletissem, entre outros aspectos, sobre a 

constituição das palavras, das rimas e de seus correspondentes escritos, demonstrando querer 

garantir, desse modo, o domínio de habilidades, por nós também consideradas como sendo 

importantes na apropriação do sistema de escrita alfabética, como, por exemplo, as 

habilidades de reflexão fonológica, pois, que, concordamos com Morais (2005) de que estas, 

embora não se configurem como condição suficiente para que o aprendiz domine a escrita 

 
3 Música “A casa”, de Vinicius de Moraes e Toquinho. 
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alfabética, é, no entanto, condição necessária nesse processo para que o educando 

compreenda as relações entre as partes sonoras e partes escritas das palavras.  

Joana, por sua vez, aproveitou esses momentos para relembrar, também, os nomes dos 

autores da música e para explorar os significados de algumas palavras por eles 

desconhecidas, a partir do contexto em que elas haviam sido empregadas, como por exemplo, 

a palavra “esmero”. 

 

A1: Tia, é uma música, né? 

A2: É... é aquela música que tia já ensinou!! 

P: Quem lembra dessa música? 

T: Eu! 

P: E quem foi que escreveu?  

T: Vinicius de Moraes! [...] E Toquinho! 

P: Vamos ler todos juntos a música. E depois nós vamos cantá-la também!(à medida que Liliane ia 

lendo o texto, ela passava uma régua abaixo das palavras para que os alunos não se “perdessem” na 

sequência do texto). O que significa a palavra “esmero”?  

P: Vamos ver aqui no texto onde ela está... vamos ler! E então... O que essa palavra está dizendo 

aqui?  

A4,5,6,7: Que ela... que a casa foi feita com muito amor... com cuidado... 

P: Muito bem! 

 

Como atividade final, Joana fez um ditado com algumas palavras que se encontravam presentes no 

texto do livro de Geografia que ela havia explorado no início da aula. 

P: Agora vocês vão pular uma linha (no caderno) e vão escrever o nome “ditado”. 

Eu vou escrever algumas palavras do texto do livro de Geografia que nós lemos no início da aula, 

vocês vão observar um tempinho como elas se escrevem e depois, eu vou apagá-las para vocês 

escreverem ela sozinhos. Vamos lá? Vou escrever e depois vou contar o tempo. (os alunos ficaram 

eufóricos e bastante atentos às palavras que ela escrevia na lousa). 

 

1- palafita  2- tijolo  3- palha   4- barro  5- oca 

 

Após o término da escrita das palavras pelos aprendizes, a docente passou à correção das 

palavras de forma coletiva, no quadro. 

 

Nos fragmentos apresentados, observamos que a docente, ao realizar as atividades 

presentes no livro de Geografia, alterou as sequências de exercícios por eles propostas 

introduzindo “novas tarefas”. As razões pelas quais a professora criava e transformava as 

atividades estava relacionada a vários aspectos, entre eles, a necessidade de articular o 

conteúdo presente no manual mencionado com a aprendizagem dos conteúdos pertencentes ao 

ensino da língua materna, adaptar os exercícios ao nível de apropriação da leitura e da escrita 
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do seu grupo de alunos e, principalmente, dar conta daquele que era seu objetivo principal: a 

formação de leitores e escritores proficientes. 

Assim, percebemos que a cada realização de atividades no livro didático de Geografia, 

Joana acrescentava um novo desafio ou, dava “pistas” inicialmente não previstas, na tentativa 

de adaptar essas tarefas às necessidades do grupo e, ainda, de alunos específicos.  

Essas formas de conduzir as atividades revelam a capacidade de Joana de modificar o 

seu comportamento didático (a sua prática) em função da atividade e das necessidades do 

aluno, propondo uma “outra” metodologia em busca de dar uma resposta apropriada de uma 

maneira relativamente regular frente a comportamentos comparáveis (GOIGOUX & 

VERGNAUD, 2005). Tais dinâmicas oportunizaram, ainda, aos educandos perceberem que a 

língua escrita é um “organismo vivo” e que a sua aprendizagem, seja na escola ou em outro 

ambiente, lhe confere o “poder” de conhecer, refletir, recriar e mudar situações e espaços, ou 

seja, possibilita-lhes significar o mundo e a realidade, pois que aprendê-la é aprender não só 

as palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as 

pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si mesmas.  

Nessa mesma perspectiva, Joana explorou 2 gêneros textuais – história em quadrinhos 

e cantiga popular – presentes no livro de Ciências, cujo objetivo principal era abordar 

questões relacionadas ao ambiente:  

 

Após explorar oralmente a ordem alfabética, a partir das letras que havia colado no dia anterior no 

caderno dos alunos, Joana distribuiu para os mesmos, os seus livros de Ciências e pediu que o 

abrissem na página 64. 

 

P: Quem lembra desse personagem? (apontou para a figura do Cebolinha). 

T: Eu! 

A1: É o Cebolinha, da Turma da Mônica! 

A2: É! Ele fala errado! 

A3: Ele troca as letras! 

A4: Ele vive brigando com a Mônica! 

P: Que tipo de história é essa? 

T: Uma história em quadrinhos! 

A4: Da Turma da Mônica! 

P: Muito bem! E o que é que está acontecendo na história?  

A5: Cebolinha pintou um quadro do lugar que ele tava. 

P: E o que foi que ele pintou? 

 
4Porta Aberta: Ciências. LIMA, Mirna. 2º Ano - São Paulo: FTD, 2014. 
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T: O sol, a árvore... uma nuvem, umas plantas (os alunos descreveram os elementos que estavam na 

paisagem) 

P: Muito bem! Tudo isso que Cebolinha pintou faz parte do...? 

T: Ambiente (os alunos leram o título do assunto no livro). 

P: Muito bem! E se nós fôssemos pintar o ambiente em que nós estamos, o que é que nós iríamos 

pintar? 

T: O quadro; as bancas, os alunos, a professora, a estante, o armário... (os alunos foram elencando 

os elementos presentes na sala). 

P: Ok. Agora vocês vão para a página 8. Vamos pular para a página 8. O que tem escrito lá em 

cima... no título? 

T: O que acontece no meio ambiente! 

P: Muito bem, vocês vão olhar o que está acontecendo nos quadrinhos e depois juntos nós vamos 

fazer a leitura do que está nos quadrinhos, ok?... As cenas contam um pouco da vida de Danilo. 

Assim como na história em quadrinhos da história do Cebolinha que nós lemos, essa também tem 

uma sequência, uma ordem que a gente tem que seguir para poder entender o que está acontecendo. 

Como a gente pode saber a ordem do que está acontecendo? 

A6: Porque tem as letras em cima (referindo-se a marcação feita com as letras do alfabeto). 

P: E então, o que está acontecendo nas figuras? 

A 6,7,8,9,10: Ele primeiro acorda. 

P: E depois? 

T: Depois ele sai com a mãe dele. 

A8: Ele vai para a escola. 

P: Como você sabe que ele vai pra escola? 

A8: Porque ele tá com a bolsa nas costas. 

P: OK. E depois? O que acontece? 

T: Ele tá brincando! 

A9: Ele já chegou da escola! 

P: E no último quadrinho? 

T: Ele tá dormindo! 

 

Joana deu continuidade à aula lendo as imagens juntamente com a turma e questionando-os acerca dos 

ambientes e do tempo (manhã, tarde e noite) onde as cenas se passavam. Após esse momento, 

tomando como exemplo a atividade sugerida pelo manual didático, ela pediu que os educandos 

relatassem 3 atividades que os mesmos realizavam durante os 3 períodos do dia discutiu sobre as 

mesmas com todo o grupo. Para finalizar a atividade, a docente pediu que as crianças passassem à 

pagina seguinte do livro e observassem a letra da música “A janelinha”. 

 

P: Vejam aqui! Vejam a letra dessa música que tem no livro de vocês. Eu copiei ela numa folha maior 

para que a gente possa ler melhor e depois a gente possa cantar (Joana foi até o quadro, colou um 

cartaz com a letra da música e pediu que todos realizassem juntamente com ela, a leitura do texto). 

Agora vocês vão grifar na música..., no livro de vocês, as palavras que eu ditar. Vamos lá? Vou 

começar! (todos os alunos participaram da atividade com entusiasmo. Os discentes que tinham mais 

dificuldades para encontrar as palavras, eram ajudados pelos colegas que estavam sentados ao seu 

lado). 

[...] Agora eu vou chamar alguns alunos para virem aqui no quadro para grifar no cartaz as palavras 

que eu for ditando (participaram da atividade tanto os alunos que já se encontravam em via de 

consolidar a alfabetização, como aqueles que ainda estavam no processo de apropriação do SEA). 

P: O que está escrito dentro desses parênteses? (apontou para a o nome do gênero). 

T: Cantigas populares! 
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P: E o que isso quer dizer?  

 

Diante da dificuldade de explicar do que se tratava o gênero explorado dos alunos, Joana 

então explicou as características e a finalidade das cantigas populares, tomando como exemplo as 

outras músicas por eles cantadas todos os dias na sala de aula, após o recreio e, enfatizado, também, 

os aspectos composicionais e estruturais do texto, tais como as rimas, a melodia, à organização do 

texto em versos e estrofes, etc.  

 

Diante dos fragmentos apresentados, verificamos que a docente aproveitou os textos 

utilizados no livro de Ciências para, além de abordar o conteúdo dessa disciplina, relembrar e 

ampliar os conhecimentos dos alunos acerca dos gêneros em que o mesmo foi abordado. 

Entendemos essa dinâmica como uma rica oportunidade ainda, porque esse tipo de atividade 

“provocaria” os aprendizes irem à busca dos conhecimentos e saberes que já possuíam 

(conhecimentos de mundo, linguístico e textual), levantando, desse modo, pistas outras que 

pudessem auxiliá-los a construir o sentido do texto. 

É interessante precisar que Joana, a partir das suas “expertises”, embora tivesse como 

objetivo explorar os conteúdos propostos nessas disciplinas, ela buscava articular o ensino 

dos mesmos de modo que ele também lhe permitisse dar conta também, daquele que era o seu 

objetivo maior que possuíam para o seu grupo de alunos, conforme ela nos informou: “formar 

leitores e escritores críticos, atuantes, autônomos, capazes de mudar a realidade na qual se 

encontravam inseridos”. Foi nessa mesma proposição, que nós também pudemos verificar as 

suas “tentativas” de aproximar as práticas de leitura e de escrita escolares àquelas vivenciadas 

pelos indivíduos fora desse espaço. 

   

Para (não) encerrar a conversa! 

 

Nesse estudo, tivemos como objetivo investigar as práticas de ensino da língua escrita, 

em diferentes áreas do conhecimento. 

Os dados apontaram que a docente, em busca de atingir o seu principal objetivo para o 

seu grupo de alunos – formar alunos leitores e escritores proficientes – buscava explorar o 

ensino da língua materna dos conteúdos das outras áreas do conhecimento. Nessa proposição, 

verificamos que era exatamente quando tomavam os conteúdos pertencentes, principalmente 

ao currículo das disciplinas de História, Geografia e de Ciências, que ela oportunizava os 
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alunos conhecerem o mundo, interpretá-lo, e compreendê-lo, atribuindo, assim uma função à 

escrita que ultrapassava os seus usos no espaço escolar. 

Desse modo, os dados apresentados nesse estudo nos chamam a atenção para a 

importância de discutir com os professores “metodologias” de ensino que articulem os 

saberes provenientes das várias áreas do conhecimento, de modo que aos discentes, seja dada 

a oportunidade de, ao mesmo tempo em que aprendem sobre o mundo no qual habitam, 

interpretá-lo, compreendê-lo e descrevê-lo, a partir de diferentes linguagens. Joana parecia ter 

encontrado o(s) caminho(s)! 

Assim, concluímos a nossa análise afirmando ainda, que a fabricação das práticas de 

ensino da língua escrita desenvolvidas por Joana revela, “[...] uma vida ordinária que não está 

prescrita nos documentos oficiais, fruto de uma construção própria, feita de práticas 

cotidianas singulares que não se caracterizam apenas pela banalidade e pela repetição dos 

atos e atitudes (FERREIRA, 2008; p.68). 
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ALFABETIZAÇÃO COM TEXTO1 

Miriam Fonte Bôa Ferraz Machado 

Secretaria Municipal de Educação/RJ 

 

Resumo: Esta pesquisa trata da utilização de diferentes gêneros textuais no processo de ensino-

aprendizagem da leitura e escrita, destacando a alfabetização com texto como diferencial para uma 

prática contextualizada capaz de levar o aluno à leitura de mundo, ao letramento. Como referencial 

foram utilizadas as pesquisas de Paulo Freire, Celestin Freinet e Luiz Carlos Cagliari, que abordam a 

utilização, em sala de aula, do que o aluno já traz consigo, e de José Juvêncio Barbosa e Marlene 

Carvalho, que defendem o uso de diferentes tipos de textos.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Texto. Letramento. 

 

Introdução  

 

Atualmente a alfabetização é compreendida como direito de todos e algo necessário 

para a vida em sociedade, e deve ir além da decodificação do código alfabético, sendo 

necessária a apreensão da leitura de mundo para que ela ocorra com eficiência. Para tanto, a 

utilização de textos na alfabetização é constantemente reafirmada na literatura acadêmica. 

 
1 Esse artigo é um recorte da monografia “Alfabetização com Texto”, apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia. 
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É preciso ir além da alfabetização e chegar ao letramento, sendo capaz de interpretar e 

produzir sentido às palavras, tomando posse das práticas sociais letradas e, não ser apenas 

mero espectador. A aprendizagem da leitura e da escrita deve levar a pessoa à informação e à 

criação de novos conhecimentos, em situações e contextos diferentes. Em uma sociedade 

cercada de letras e imagens, é de suma importância fazer uma leitura crítica do texto, 

entendendo e avaliando o que lê, bem como ser capaz de produzir diferentes fontes escritas 

no dia-a-dia. 

Os textos estão presentes na vida dos alunos, além dos muros da escola, eles não 

precisam estar alfabetizados para terem contato com eles, porque isso já acontece antes de 

chegarem ao ambiente escolar. Tentativas de leitura e escrita já são realizadas antes do 

processo formal de alfabetização e devemos dar espaço para que isso continue acontecendo 

dentro da escola, antes, durante e após o processo. 

O trabalho com diferentes gêneros textuais, bem como diferentes suportes, podem 

tornar as aulas mais prazerosas, significativas e úteis, podendo melhor atender às 

necessidades e aos interesses de cada contexto, motivando os alunos a ler e a escrever, por 

perceberem que tais práticas fazem parte da vida.     

 

A alfabetização com texto e o letramento 

 

Com a chegada do século XX aconteceu uma explosão de informações, o que 

redimensionou o papel da escrita na nossa sociedade, hoje temos mais oportunidades de 

contato com as informações escritas e uma maior necessidade de acessá-las. Atualmente, o 

texto escrito se interpõe, cada vez mais, entre o cidadão e sua participação social efetiva e, a 

alfabetização com texto vem de encontro a essa nova demanda social. 

Hoje, os textos escritos estão por todo lado e em diferentes suportes e para que o 

aluno chegue ao letramento ele tem que ser capaz de ler e produzir diferentes tipos de textos, 

de forma crítica, de fazer a leitura de mundo conforme defendia Paulo Freire (FREIRE, 1996, 

p. 90). A alfabetização (apropriação do sistema de escrita) e o letramento (domínio das 

práticas sociais de leitura e escrita) devem andar juntos. A finalidade da escrita é a 

comunicação entre as pessoas, se o indivíduo não consegue receber, nem enviar uma 

mensagem com qualidade esta comunicação é falha; a socialização do conhecimento também 

fica prejudicada com essa situação.  
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Cada texto possui uma forma específica para sua produção e leitura, os quais devemos 

saber utilizar. “O letramento escolar com a exploração das habilidades de leitura, escrita e 

oralidade, leva à produção de uma didática amparada em diferentes portadores e gêneros 

textuais” (ZEN, 2010, p. 18). Essa mesma autora ainda nos alerta sobre o “cuidado que 

devemos ter com a forma como escolarizamos práticas de leitura e escrita de determinados 

gêneros textuais, simplificando-os e descontextualizando-os de seus usos sociais” (ZEN, 

2010, p. 18). 

“Um leitor competente só pode constituir-se mediante uma prática constante de leitura 

de textos de fato, a partir de um trabalho que deve se organizar em torno da diversidade de 

textos que circulam socialmente” (BRASIL, 1997, p.54). “Ler e escrever são construções 

conceituais que exigem, pelo menos, a articulação de três conhecimentos: de mundo, da 

língua e de diferentes tipos de textos” (MULTIRIO, p.34).  

A alfabetização com texto contribui para o letramento. “O letramento escolar com a 

exploração das habilidades de leitura, escrita e oralidade, leva à produção de uma didática 

amparada em diferentes portadores e gêneros textuais” (ZEN, 2010, p. 18) 

Conhecer os diferentes tipos de textos é uma noção necessária à aprendizagem da 

leitura e da escrita.   

 

(...) nas salas de aula, os processos de leitura escrita devem estar vinculados 

a textos, pois é neles que a língua se configura. Trabalhando a partir da 

diversidade textual, presente no dia a dia dos alunos, através de práticas de 

ensino que venham ao encontro dos interesses e das necessidades de cada 

contexto social, as atividades tornam-se mais prazerosas, significativas e 

úteis. (ZEN, 2010, p.63) 

 

Mas o que é, exatamente, um texto? Veja como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

– Língua Portuguesa o define 

 

Um texto não se define por sua extensão. O nome que assina um desenho, a 

lista do que deve ser comprado, um conto ou um romance, todos são textos. 

A palavra “pare”, pintada no asfalto em um cruzamento, é um texto cuja 

extensão é a de uma palavra. O mesmo “pare”, numa lista de palavras 

começadas com “p”, proposta pelo professor, não é nem um texto nem parte 

de um texto, pois não se insere em nenhuma situação comunicativa de fato. 

(BRASIL, 1997, p. 29)  
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A escrita usada na sociedade atual e no cotidiano das pessoas, nomeada de escrita 

social (BARBOSA, 1994, p.14), pode e deve ser utilizada dentro da escola, principalmente 

porque já faz parte da vida do aluno, antes mesmo de ele começar a frequentar o ambiente 

escolar. Essa diversidade desperta a atenção dos pequenos, que começam a indagar sobre a 

escrita. Vivemos em um mundo lotado de representações escritas, em diferentes suportes e 

que demandam diferentes leituras, o leitor de hoje deve ter flexibilidade no ato de ler. A 

experiência com textos escritos e a noção precedente dos suportes materiais da escrita 

facilitam a antecipação que é uma das habilidades necessárias para a leitura. Se, desde a 

alfabetização, for apresentado uma vasta multiplicidade de textos colaboraremos para formar 

indivíduos letrados e não só alfabetizados. 

 

 

 

A alfabetização com texto na prática 

 

O simples fato de termos textos espalhados pela sala, ou nos materiais escritos dos 

alunos, não resolverá a questão da alfabetização e do letramento sem que haja uma 

intervenção do professor para que o aluno interaja qualitativamente com o texto e construa 

novos conhecimentos, a interpretação tradicional de perguntas e respostas óbvias e os 

exercícios de sempre não dão conta de letrar.  

 

A intimidade com os diferentes tipos de textos, no entanto, nasce da 

possibilidade concreta de utilizá-los, em diferentes momentos da vida 

escolar e social. Não basta saber classificar os textos (...) mas sim entendê-

los, compreender como e porque são produzidos, e mais tarde ser capaz de 

escrevê-los. (CARVALHO, 2010, p. 16) 

 

Alfabetizar com texto não se resume em apresentar textos diariamente aos alunos, 

pura e simplesmente. Ler histórias, cantar músicas, confeccionar receitas ou afixar notícias no 

mural não será suficiente para alfabetizar os alunos, é necessária uma interferência constante 

do professor para a exploração desses materiais, com atividades que os levem a percebem que 

o texto é uma unidade ampla formada de outras unidades menores, as frases, e que estas por 

sua vez se articulam entre si. É necessário, também, compreender o papel das palavras na 

frase. Se o alfabetizador proceder assim estará ajudado o alunado a explorar e organizar 
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conhecimentos prévios sobre a escrita, porque, embora não conheçam termos técnicos são 

capazes de, oralmente, formar frases compreensíveis.  

Hoje, não basta ao cidadão decodificar palavras, para cada texto existe uma 

finalidade, uma leitura e regras quanto à escrita, que precisão ser aprendidas. O trabalho com 

o texto propicia o contato e a produção de diferentes gêneros textuais, bem como a 

constituição do comportamento leitor adequado para cada caso. “O aluno deve, o mais cedo 

possível, abordar os materiais de leitura existentes no mundo real” (CARVALHO, 2010, p. 

36). 

Essa metodologia, uma vez que abordam letras, sílabas e palavras dentro do texto e 

sem as sequências rígidas das cartilhas, oferece ao aluno maior tempo e mais oportunidades 

para elaborar suas hipóteses de escrita. O aluno irá vivenciar as diferentes leituras feitas pelo 

professor, pelos colegas e por ele mesmo, bem como realizar produções de texto coletivas e 

individuais, aplicando-as a situações reais de escrita. Ele fica livre para ler e escrever mesmo 

antes de fazê-los de forma convencional.  

 As características da língua escrita são ensinadas no seu habitat natural, o texto, e não 

isoladamente. “A leitura não habita apenas os livros: ela povoa nosso cotidiano e o de nossas 

crianças. Assim é possível pensar em modos de colocar a leitura, ludicamente, em nossas 

salas.” (ZEN, 2010, p. 58). Ler uma notícia de jornal, uma música, uma receita para fazer um 

bolo, ou escrever um bilhete a um colega doente tornam-se exercícios normais, evidenciando 

a utilização prática e cultural da escrita. 

 

As crianças vivem em contato com vários tipos de escrita: os logotipos, as 

placas de trânsito, rótulos e cartazes, além dos textos de revistas, jornais, 

televisão etc. Todas essas informações e vivência devem ser aproveitadas 

pelo professor para, juntamente com os alunos, refletir sobre as 

possibilidades da escrita e observar que marcas muito individuais restringem 

a possibilidade de leitura e que, para facilitar a comunicação entre todas as 

pessoas de uma sociedade, é que se estabelece um código, se convencionou 

um desenho para as letras. (CAGLIARI, 2009, p. 91) 

 

Aproveitar textos que os alunos já conhecem (propagandas, músicas, parlendas), 

notícias de jornais do interesse deles, bilhetes recebidos pela turma e, a partir deles, elaborar 

atividades de análise da estrutura textual e da formação de palavras e frases irá proporcionar 

aos alunos mais familiaridade com o que está sendo ensinado, facilitando o aprendizado, 

porque parte do que eles já sabem. A variedade e constância do trabalho com diferentes 
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gêneros textuais também facilita a interpretação do texto, porque “a interpretação de um texto 

depende também da familiaridade com textos do mesmo gênero, por isso proponho que a 

textualidade seja reconhecida e analisada constantemente” (CARVALHO, 2010, p.53). Outro 

aspecto é que este tipo de trabalho valoriza a cultura do aluno, consequentemente eleva sua 

autoestima e torna o aprendizado mais agradável, porque mexe com a sensibilidade de forma 

positiva. 

Vincular a aprendizagem da escrita à experiência cultural pode ser muito eficiente. 

Segundo Celestin Freinet “a escola deve levar em conta as experiências da criança. Vida e 

escola não podem se contrapor” (MULTIRIO, p. 25). Paulo Freire defende a “valorização da 

cultura do aluno, sua história, suas experiências de vida, como ponto de partida para o 

trabalho pedagógico” (MULTIRIO, p, 26). 

Nosso cérebro se organiza em torno da formação de significados, por isso uma 

informação nova será mais bem assimilada se estiver inserida em um contexto já conhecido. 

Para facilitar a aprendizagem o professor deve associar novos conhecimentos e saberes a 

aprendizados já adquiridos; se a prática pedagógica estiver apoiada na experiência cultural 

dos alunos estaremos, automaticamente, apoiando-nos em campos de significação. A leitura é 

um processo interativo, visto que o leitor utiliza variados níveis de conhecimento que 

interagem entre si. “O leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o conhecimento adquirido ao 

longo de sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o 

conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue 

construir o sentido do texto” (CARVALHO, 2010, p. 90). 

 

Alguns fatores podem facilitar a antecipação, tornando a leitura uma tarefa 

mais fácil para o leitor: a experiência com textos escritos, a familiaridade 

com o assunto tratado no texto, as experiências de vida do leitor, a 

disponibilidade para arriscar uma hipótese sobre o significado do texto e o 

conhecimento prévio dos suportes materiais da escrita. São fatores que não 

estão no texto que o leitor está lendo, mas que fazem parte de suas 

concepções sobre textos escritos e seus usos. São, portanto, informações 

não-visuais, porque não provém da leitura daquele texto específico, mas da 

estrutura cognitiva do leitor. (BARBOSA, 1994, p. 118-119) 

 

A contextualização servirá como mais uma ferramenta do acervo de recursos que o 

aluno utilizará quando tiver que ler, para compreender o que leu, ou escrever, para ter o que 

dizer. “O texto e o contexto é que dão sentido às palavras, pois é o sentido do texto ou da 
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frase que permite a pronúncia das palavras e não a pronúncia que fornece o sentido” 

(BARBOSA, 1994, p. 124). 

 

Pedir a uma criança que identifique letras ou palavras isoladas é dificultar a 

leitura, pois o número de possibilidades (incertezas) está maximizado. Sem 

o apoio do contexto (seja o assunto ou o suporte da escrita) as possibilidades 

multiplicam-se enormemente, a incerteza aumenta. Um aluno pode não ser 

capaz de identificar uma palavra isoladamente, mas poderá vir a identificá-

la numa frase ou através de outros índices. (BARBOSA, 1994, p.34) 

 

Freire diz ser dever do professor e da escola “não só respeitar os saberes com que os 

educandos (...) chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária – mas 

também (...) discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 

ensino dos conteúdos” (FREIRE, 1996, p.33). 

Outro ganho é fazer uma análise do que eles já sabem sobre a escrita. Os alunos já 

chegam à escola com várias teorias sobre a leitura e a escrita, diferença entre o que é letra e o 

que não é, o que serve para ler, por que precisamos aprender a ler e escrever, diferentes fases 

de escrita. É claro que cada um chega diferente do outro porque tiveram experiências 

diferentes com a leitura e a escrita. As turmas não são iguais, não vivem em contextos iguais, 

e por isso não precisam trabalhar com os mesmos textos nem conhecer as mesmas palavras. 

Devemos partir do que eles já sabem para ampliar seus conhecimentos e facilitar a 

aprendizagem. A avaliação serve para analisar os avanços da criança, saber o que ela ainda 

não sabe e fazer as intervenções necessárias.  

 

Para garantir uma ação pedagógica consequente é preciso se 

instrumentalizar para criar um ambiente de diálogo constante com os alunos 

e destes com o conhecimento e os valores. As diferentes vivências dos 

alunos, seus interesses e dúvidas devem ser sempre levados em conta 

(MULTIRIO, p. 28).  

 

A alfabetização com texto dá essa liberdade. “É preciso propor um planejamento para 

além da organização linear, tecnicista, que se organiza dissociada da vida das crianças” 

(ZEN, 2010, p. 78).  

Nessa metodologia, os textos são a fonte do conhecimento do real, conectam a sala de 

aula com a sociedade e, as letras, sílabas, palavras e pontuação são trabalhadas a partir deles. 

O foco é a criança e como ela aprende, considera os processos de construção da escrita e dá 
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espaço para que a criança desenvolva suas hipóteses de escrita. Investe num ambiente 

alfabetizador, utiliza textos de diferentes gêneros e em diferentes suportes (livros, revistas, 

jornais, embalagens, etc.), constrói material com a turma no dia a dia e trabalha de forma 

contextualizada, aproveitando o que os alunos levam de casa, numa aprendizagem prazerosa. 

A alfabetização com texto aproveita o conhecimento prévio dos alunos e suas 

preferências para serem trabalhadas em sala, de forma contextualizada. Os alunos fazem parte 

da construção do seu próprio conhecimento e criam autonomia para aprender. Prioriza-se a 

atividade do aluno na construção desse conhecimento e não há restrição para o aprendizado 

de palavras, o aluno pode aprender além das exploradas pelo professor. Emília Ferreiro 

“reforçou a ideia de que o conhecimento deve ser construído pelo aluno e não imposto pelo 

professor” (MULTIRIO, p.27) 

O trabalho com texto incentiva os alunos a ajudarem-se mutuamente e a realizar as 

atividades, tanto individualmente, como em dupla, grupo ou, até, com a turma toda, 

dependendo da proposta e dos objetivos a serem alcançados.  

Na alfabetização, devido à grande variedade de gêneros textuais da atualidade, pode-

se priorizar os mais frequentes ou mais necessários nas práticas sociais dos alunos, sempre se 

levando em consideração o interesse dos discentes e/ou sua relevância no dia a dia deles, sem 

esquecer-se de incluir textos cujo domínio seja importante para a inclusão social e o exercício 

da cidadania. Não devemos fazer discriminação entre o que é tradicionalmente considerado 

como texto nobre (histórias, poesias), próprio para ler, e outros.  

Apresentar textos que tenham sentido para os alunos e que não sejam apenas um 

monte de frases soltas e desconectadas, facilita a compreensão do texto; o uso amplo de 

várias modalidades de textos sociais em sala de aula faz com que aprendam a ler mais 

naturalmente. A leitura deve ser um prazer e estímulo para que a criança goste da escrita e de 

estudar. Quando lemos para as crianças livros de literatura infantil, jornais, revistas, avisos, 

bilhetes, etc., estamos trabalhando a função da escrita.  

Embora seja necessário valorizar o contexto cultural do aluno, não podemos restringir 

nosso repertório de textos só ao que eles já conhecem, parte-se do que já sabem para a 

ampliação dos conhecimentos para que, pelo menos na escola, todos tenham a oportunidade 

de conhecer variedades textuais e saber utilizá-las adequadamente.  

O texto é abordado desde o início, como aparece na sua origem, e não há uma ordem 

rígida a ser seguida. Lê-se e escreve-se desde o começo. É importantíssimo lembrar que o 
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aluno não precisa estar alfabetizado para começar a interagir com o texto, a utilização da 

escrita colaborativa em grupo, do registro feito pelo professor e da discussão sobre o gênero 

textual trabalhado, suas características e funções sociais, são atividades que podem ser 

desenvolvidas com alunos em diferentes fases de escrita. Aprende-se a ler lendo e a escrever 

escrevendo, portanto, essas atividades devem estar presentes desde o início da alfabetização 

escolar. 

 

A função da escrita deve ser trabalhada. Para isso é preciso que sejam lidos 

para as crianças livros de literatura infantil, jornais, revistas, cartas, bilhetes, 

avisos etc., além de incentivá-las a escrever histórias em geral, notícias 

sobre assuntos que lhes interessem: cartas, bilhetes, avisos; outra atividade é 

a criação de textos para propaganda em sala de aula (...). Elas precisam 

escrever o mais livremente possível. (CAGLIARI, 2009, p. 11-112). 

 

A leitura começa com a sua percepção, por isso é importante ler para a criança e, o 

professor deve ler diariamente para os alunos. O portador do texto dá pistas para a leitura, 

logo devemos apresentar aos alunos diversas tipologias, em diferentes portadores (pelo 

portador, o leitor antecipa o conteúdo), para que elas possam ampliar o repertório de 

hipóteses de leitura.  Carvalho sinaliza que “quanto mais soubermos sobre o gênero do texto, 

as intenções do autor e sobre o próprio tema, tanto mais eficiente será a leitura. Poderemos 

dialogar com o autor, concordar ou discordar, fazer perguntas e procurar respostas. 

Poderemos criticar” (CARVALHO, 2010, p.11). Troca-se a interpretação feita através de 

perguntas óbvias e padronizadas, elaboradas pelo professor, pela interpretação crítica do 

texto.  

As leituras utilizadas são atraentes e do interesse dos alunos. Muitas vezes eles leem 

só pelo prazer de ler. São utilizadas diferentes estratégias de leitura para diferentes textos. 

Trabalha-se a leitura de mundo. 

 

Esta flexibilidade de atenção, as várias formas de ler pra apreender o sentido 

dos textos, é fundamental para o homem e sua adaptação ao mundo 

moderno. (...) O que caracteriza então o leitor moderno é a flexibilidade no 

ato de ler (...) capacidade de variar uma ou mais estratégias de leitura, de 

maneira a atender melhor a uma variedade de objetivos do leitor diante de 

diferentes gêneros de textos. (BARBOSA, 1994, p. 115). 

 

As produções textuais acontecem em situações reais de escrita social e com temas do 

interesse dos alunos, sempre com o professor incentivando a reflexão sobre a escrita. O aluno 
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escreve do seu jeito, como sabe e fazendo tentativas, ou com o professor, ou outro aluno 

como escriba. O professor ouve os alunos, incentivando a participação deles, escrevendo o 

texto diante da turma, comentando e chamando a atenção para o fato de que o que se fala não 

é exatamente o que se escreve e para as convenções próprias de cada tipo de texto. 

Essas produções não devem servir de pretexto para a correção, mas sim de fonte de 

informação sobre o aluno, seus progressos e dificuldades, e como subsídio para o 

planejamento de atividades. “O que não se deve fazer é corrigir o texto do aluno na folha em 

que ele foi escrito” (CAGLIARI, 2009, p. 110). Não devemos corrigir demais, mas incentivar 

a autocorreção e a autocrítica, dando tempo para que elas aprendam, e variar sempre as 

propostas para a produção textual. O professor deve conversar com o aluno sobre sua 

produção e indagar se o texto pode ser aumentado, se ele esqueceu alguma parte, se palavras 

podem ser trocadas para melhorar a escrita. 

 

Privilegiando ora a produção individual ora a coletiva, a produção de texto 

poderá ser reconhecida como “espontânea”, por ser feita sem uma 

colaboração ou intervenção antecipadamente planejada ou coletiva, ao 

passar por um planejamento prévio quanto a aspectos do texto que serão 

priorizados na primeira produção coletiva e em todas as demais, na medida 

em que certos conhecimentos linguísticos serão explorados em algumas 

produções. (ZEN, 2010, p.22) 

 

Tudo vira material de trabalho, tanto o que está dentro (a música cantada no Dia das 

Mães, o bilhete convidando os pais para algum evento, o cardápio da merenda...) quanto o 

que vem de fora (a música do momento, receitas preferidas, jornais, revistas, propagandas...) 

da escola. 

A cada texto novo indaga-se a turma sobre quem é o autor, em que suporte foi 

encontrado, a quem se destina, qual a sua intenção, como está escrito e com que tipos de 

letras, se há números e imagens nele e o que essas imagens nos dizem. Essa análise textual 

direciona a atenção dos alunos para importantes detalhes necessários para a compreensão da 

escrita. É importante, também, mostrar que textos do mesmo gênero têm características 

comuns. 

Uma leitura mais lenta, do professor, apontando palavra por palavra do texto (em 

suporte que os alunos possam ver) à medida que as lê, ajudará na compreensão de que a cada 

vez que se fala uma palavra aparece uma palavra escrita no texto e que há um espaço que faz 

a separação das palavras. “Fazer essa correspondência entre unidades sonoras e unidades 
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gráficas: é o caminho para entender de que forma a escrita pode representar a fala” 

(CARVALHO, 2010, p.28). 

A partir do texto explora-se número de frases contidas nele, número de palavras em 

cada frase, destacam-se palavras significativas para que a turma as use como referência. 

Essas palavras serão exploradas em jogos e outras atividades, fazendo-se comparações 

dirigindo a atenção dos alunos para a relação sons/letras. Palavras “fáceis” e “difíceis” 

aparecerão, sem prejudicar o aprendizado. Conforme Carvalho (2010, p. 46), três ou quatro 

palavras-chave, dos textos trabalhados, devem ser memorizadas globalmente pelos alunos e 

ser utilizadas para análises e comparações com outras, para que eles percebam as relações 

entre sons e letras. Outra sugestão que essa autora dá, é a substituição, dentro de uma frase, 

de um único elemento, que, segundo ela, facilita “a apreensão global, a visualização do perfil 

das frases e das palavras” (CARVALHO, 2010, p.46). Pode-se trocar o sujeito, o verbo, o 

objeto, ou ainda ampliar a frase. 

 

A interpretação de um texto depende também da familiaridade com textos 

do mesmo gênero, por isso proponho que a textualidade seja reconhecida e 

analisada constantemente. Além disso, enfatizo a importância de aspectos 

extralinguísticos na interpretação do texto (...) recomendo ao professor que 

verifique o que o aluno sabe sobre o tema da leitura e qual a ligação entre 

suas experiências e o texto em si, para facilitar a criação de um diálogo entre 

autor e leitor. (CARVALHO, 2010, p.53)  

 

Os alunos devem entender que para compreender o texto, não basta transformar letras 

em sons, mas é necessário pensar sobre o que está escrito, “para aprender é preciso agir sobre 

o objeto do conhecimento. Essa ação pode ser de natureza mental (comparar, classificar, 

ordenar, formular hipóteses, tirar conclusões etc.) ou de natureza material (lidar com objetos 

concretos)” (CARVALHO, 2010, p.87). E a autora complementa, quando diz que 

Nos seus primeiros passos em direção à alfabetização, o aluno vai abordar o 

texto não para “dominar o mecanismo da leitura”, mas apenas para aprender 

alguns fatos sobre o sistema da escrita e, possivelmente, descobrir algumas 

relações entre a escrita e a fala. Continuando a lidar com textos, seus 

conhecimentos se ampliarão – aprenderá sobre os usos sociais da escrita e os 

diferentes tipos de organização textual (a maneira pela qual os textos são 

organizados). Pouco a pouco será capaz de reconhecer, num relance, certas 

palavras que se repetem muito (...). Em algum momento descobrirá que as 

letras se relacionam com sons: estará fechado o círculo que vai do texto à 

letra. (CARVALHO, 2010, p.41) 
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Os gêneros textuais são muitos: contos de fada, quadrinhos, parlendas, bilhetes, listas 

de compras, notícia de jornal, receita culinária, outdoor, anúncios, convites. Mas a 

alfabetização com texto são se restringe a apresentá-los aos alunos, o importante é oferecer 

atividades diárias de produção textual e leitura. Algumas possibilidades são: 

Nome - O trabalho com o nome deve ser frequente e pode ser fonte constante de 

consulta para a escrita de outras palavras. A chamadinha, jogos, e outras atividades com os 

nomes dos alunos podem ser utilizadas desde o início. Quando o aluno escreve o nome em 

um trabalho seu, ele vivencia uma utilidade social para tal aprendizado. 

Poesia – É um tipo de leitura, com características rítmicas e melódicas próprias, feita 

para ser ouvida. O professor deve ler esses textos, se possível acompanhado dos alunos, para 

que eles percebam o tipo de leitura que eles pedem. “Nem sempre a leitura visual silenciosa é 

a mais adequada para certos textos que foram feitos com a intenção de serem lidos oralmente 

ou ouvidos.” (CAGLIARI, 2009, p.138). Sua escrita também é diferente, possui regras 

próprias e até a chamada licença poética, que é a transgressão de regras existentes para o 

texto narrativo. Ela possibilita a brincadeira com as palavras (som, significado, visualidade) e 

uma maior liberdade para criar. O professor deve estimular as vivências dos alunos com ela, 

incentivando sua leitura, estimulando a expressão de sentimentos e interpretações, discutindo 

as características do texto poético e trabalhando com sua reescrita e a escrita criativa. Soares 

afirma que “a criança pode, desde cedo, interagir com a palavra poética, vivenciando-a, 

apreciando-a” e sugere aproveitá-las “em mensagens, convites ou cartazes comemorativos de 

datas ou acontecimentos sociais e culturais” (SOARES, 2010, p.112), para utilizá-las de 

forma contextualizada. 

História – Deve-se escolher obras bem escritas e evitar aquelas em que a transmissão 

de uma moral supere a qualidade literária. Os alunos devem folhear os livros (bem como 

revistas e jornais), olhar as ilustrações, conhecer o toque, o peso, a cor e o cheiro, esse 

primeiro conhecimento acontece pelos sentidos, pela afetividade e pelo intelecto.  

Na ‘contação’, de histórias, feita pelo professor, as técnicas utilizadas devem ser 

variadas. Além das ilustrações do próprio livro, objetos ou figuras são outros estímulos 

visuais que podem ser utilizados. Usar músicas, frases, palavras repetitivas e interessantes e a 

mudança de voz do contador são bons estímulos auditivos. A literatura amplia o repertório de 

vocabulário e imagens da criança.  “A professora que lê para a turma ‘acorda’ as histórias que 

dormem nos livros. Os alunos recontam essas histórias, aprendendo a perceber as diferenças 
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entre língua falada e escrita. Esse trabalho é importantíssimo para a formação de leitores” 

(CARVALHO, 2010, p. 16). 

Antes da leitura o contador deve conversar com os alunos sobre o autor da história e 

sobre o que o título sugere, levando-os a fazer antecipações, deve, também, fornecer 

informações não-visuais aos ouvintes para familiarizá-los com a história.  

Discutir o conteúdo e a forma dos textos lidos com os alunos e pedir que eles contem 

a histórias com as suas palavras são uma ótima forma de trabalhar a interpretação, 

substituindo as tradicionais perguntas óbvias, contudo, nem sempre a interpretação é 

necessária, às vezes só a leitura basta. Outras atividades interessantes e produtivas a partir dos 

textos literários são as dramatizações e os desenhos.  

Contar histórias para as crianças estreita os laços de afetividade, cria o entendimento, 

facilita as trocas entre os alunos e provoca reflexões. 

O professor pode ser o escriba dos alunos e da turma, transcrevendo as histórias 

contadas ou recontadas por eles. Essa prática possibilitará à criança a observação da relação 

que há entre o texto oral e o escrito, de forma mais natural e agradável, porque os assuntos 

serão do seu interesse. Num primeiro momento não é necessário fazer modificações na 

estrutura do texto, deve-se escrever como elas ditam. Depois de escrito o professor lê o texto, 

sugere modificações mínimas e propõe às crianças que também sugiram modificações que 

acharem necessárias. Essas histórias podem compor livros, ilustrado pelos alunos, para 

incentivar a leitura e a produção de textos. 

Em outro momento as crianças devem ser incentivadas a escrever seus próprios 

textos, o objetivo aqui não deve ser a correção de palavras, nem da pontuação, mas o 

estímulo à escrita. Elas deverão ler e reescrever, se necessário, e, para que a criança analise 

seu texto, faça modificações e ampliações, o professor pode indagá-la com perguntas que a 

façam refletir sobre ele. 

Tais textos também poderão tornar-se livros ilustrados por eles e fazer parte de uma 

coleção. O professor poderá lê-los na classe tomando “cuidado em relação aos textos das 

crianças, respeitando-os e lendo-os no dialeto padrão ou até mesmo com pequenas variações 

dialetais neles retratadas” (CAGLIARI, 2009, p. 110).  

Receita culinária – É um tipo de texto útil na vida cotidiana das famílias. 

Atividades com receitas despertam o interesse das crianças e podem ser grandes 

motivadoras da aprendizagem. Pode-se pesquisar receitas de família ou trazer alguma 
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conforme a temática que estiver sendo trabalhada.  Explorar o texto de diferentes formas, 

confeccionar a receita, saboreá-la, tudo ajudará os alunos a ampliarem o aprendizado de 

forma prazerosa.  

Para a produção textual, o aluno pode escrever o texto da receita, ou realizar 

atividades que exploram outros gêneros textuais e outros suportes (listas de alimentos, livros 

de receitas, etc.) relacionados a ela. 

Música – Embora a maioria das pessoas viva entre sons, elas não os escutam, essa 

abordagem pode tornar os alunos mais sensíveis ao que está ao seu redor, bem como poderão 

passar a conhecer diferentes estilos musicais e diferentes materiais sonoros.  

Abordar textos musicais diversos levará a ludicidade para a sala de aula e é um ótimo 

caminho para despertar e desenvolver a afetividade.  

A música é excelente para fazer a leitura acompanhando as palavras com o dedo 

conforme as lê, porque os alunos conhecem o que está escrito e podem fazer a relação 

fonema/grafema com mais facilidade.  

Cantigas e parlendas – A utilização desses gêneros textuais valoriza o que a criança 

traz e proporciona situações reais de leitura. É uma forma lúdica de aprender porque, 

principalmente as cantigas, estão ligadas ao brincar, parte muito importante da vida infantil. 

Pode-se começar com uma pesquisa entre os alunos para descobrir quais cantigas e 

parlendas eles sabem de cor. A reescrita de parlendas e cantigas memorizadas possibilitam à 

criança preocupar-se apenas com a escrita, porque ela não precisa criar o texto. 

Texto informativo – “É muito importante que desde cedo os alunos tenham contato 

com uma boa variedade de textos informativos e de caráter científico, pois eles permitem o 

acesso a informações diversas e contribuem para o aprendizado dos procedimentos de 

pesquisa e de estudo” (NOVA ESCOLA, 2009, n° 22, p. 56). Para que eles se tornem 

verdadeiros estudantes, eles devem aprender a extrair informações do texto e aprender com 

ele, por isso a necessidade de se trabalhar com esse gênero textual na alfabetização, para que 

desde cedo o aluno aprenda a buscar e a apresentar informações.  

Os jornais são uma fonte de pesquisa rica e bastante acessível para enriquecer, tanto 

este tipo de trabalho, como o currículo em geral. Soares (2000, p.42) afirma que “informar-se 

através da leitura (...) buscar notícias e lazer nos jornais (...) interagir com a imprensa diária, 

fazer uso dela, selecionando o que desperta interesse” é letramento. 
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Freinet utilizava o jornal escolar, que era distribuído para as famílias, como atividade 

de produção textual e, como ótimo motivo para a revisão textual, uma vez que seria lido por 

outras pessoas. 

 

Partindo de textos livres, submetidos a debate e coletivamente modificados 

e aperfeiçoados, o aluno-impressor encontra-se frente a frente com a 

exigência da legibilidade. As falhas não são mais aqueles erros que apenas o 

professor detectou, são obstáculos à comunicação pública. (LEGRAND, 

2010, p.20)  

 

Lista – Pode ser de ingredientes de uma receita, brinquedos, personagens de uma 

história, nomes, etc., e serve para avaliar a fase de escrita em que está o aluno e estender o 

trabalho que esteja sendo realizado com outro gênero textual.  

Antes de escrever no papel, o aluno pode testar suas hipóteses de escrita e refletir 

sobre o que escreve, utilizando letras móveis que permitem revisar e mudar o texto 

facilmente.  

Bilhete - Dentro e fora da escola o bilhete é utilizado como um meio de comunicação, 

muitos alunos já conhecem sua função social.  

Escrever para um colega doente, para outra turma ou para os pais sobre uma reunião, 

são excelentes motivadores da escrita. O bilhete não requer que se escreva muito e isto já é 

um motivo para desinibir o aluno. 

Freinet já utilizava esse gênero textual para incentivar a produção e a correção, quanto 

a esta última, ele defendia que deveria nascer da necessidade, o que se aplica bem a bilhetes e 

cartas, uma vez que precisam transmitir a mensagem de forma que não deixe dúvidas para 

quem os recebe. 

Algumas das propostas descritas aqui podem ser aproveitadas para todos ou para a 

maioria dos gêneros textuais, outras são específicas. O professor pode usar materiais já 

existentes ou confeccioná-los junto com os alunos, quanto mais variados e significativos 

forem, mais estimulantes serão os momentos de leitura e a escrita. Podem ser criados livros 

usando diferentes gêneros textuais: histórias, trechos de livros, canções diversas, provérbios, 

poesias, adivinhações...  

Algumas perguntas devem ser feitas sempre que formos escolher um texto: é 

interessante para as crianças? Tem a ver com o cotidiano delas? Que valores e conceitos 

passam?  
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Alguns textos exigem que um cartaz com a letra do texto seja afixado na sala de forma 

que todos possam acompanhar a leitura enquanto cantam ou recitam. Cada aluno recebe uma 

cópia do texto e ao lerem apontam as palavras correspondentes, tentando acordar o falado ao 

escrito. Outra atividade de leitura é encontrar as palavras pedidas pelo professor. A 

memorização desses textos é essencial para saberem o que está escrito e tentarem ler. A partir 

desses textos, extrai-se palavras para vocabulário, que devem ser exploradas em exercícios e 

atividades (bingo de palavras, caça-palavras, cruzadinhas, formação de frases, etc.), sempre 

buscando a ludicidade. Essas palavras servirão como fonte de informações e consulta para os 

alunos.    

 

Considerações finais 

 

A alfabetização a partir de diferentes gêneros textuais é uma alternativa eficiente para 

o ensino da leitura e da escrita porque leva o aluno à leitura de mundo e ao uso social da 

escrita, propiciando o letramento. 

Os gêneros textuais apresentados nessa pesquisa são apenas alguns dos que podem 

instrumentalizar a alfabetização. Contudo, o mais importante é a intervenção feita pelo 

professor para que eles sejam explorados pelos alunos de forma a produzir a reflexão e o 

aprendizado da língua escrita, através de atividades significativas. 
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A perspectiva discursiva como possibilidade para uma prática alteritária 

no trabalho com a leitura e a escrita, no processo de transição de educação 

infantil para o ensino fundamental 

Letícia Santos da Cruz1 

UFRJ/SME RJ 

 

Resumo: O texto apresenta o recorte da pesquisa de Tese em andamento, que tem como proposta 

discutir o processo transitório da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Toma a perspectiva 

discursiva (BAKHTIN 2003, 2009;) como sustentação das argumentações que defendem uma prática 

de linguagem em que cada sujeito já está imerso na língua através de suas experiências pessoais e 

coletivas. Nesta perspectiva, a prática docente configura-se como um processo reverberativo, no qual 

a voz docente - composta por outras vozes - compõe as vozes de seus alunos que, em resposta, 

ressignificam a voz docente produzindo outros sentidos, caracterizando um movimento de idas e 

vindas.  A prática do professor de Educação Infantil ou do professores alfabetizador então, diz 

respeito a práticas - docentes e discente - com a linguagem a partir de experiências de sentidos que 

são aperfeiçoadas de acordo com as interlocuções. 

 

Palavras-chave: Transição. Práticas de linguagem. Prática docente 

 
1 Professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Mestre em Educação pela UFRJ e 

Doutoranda em Educação pela UFRJ na linha Currículo, Docência e Linguagem.  
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Apresentação 

O texto aqui apresentado é cunhado a partir das reflexões da pesquisa de tese em 

andamento que tem como objetivo discutir a prática docente no processo transitório da Pré-

escola para o 1º ano do Ensino Fundamental no que diz respeito ao trabalho com a leitura e a 

escrita. Parte de uma problemática evidenciada pela pesquisadora, professora de Educação 

Infantil na Rede Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, componente e 

formadora da Gerência de Educação de uma das Coordenadorias Regionais de Educação da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Como formadora de professores, nas ações de formação continuada na Rede 

Municipal do Rio de Janeiro, é possível observar no discurso dos professores alfabetizadores 

em formação, que na Educação Infantil as crianças só brincam, que chegam ao 1º ano sem 

saber nada. Entretanto, também nos espaços formativos, os professores da Pré-escola indicam 

em suas falas uma preocupação em dar conta de preparar as crianças com conhecimentos 

necessários para o Ensino Fundamental. Tais discursos têm evidenciado que há muito a ser 

conquistado em relação a especificidade do trabalho com a leitura e a escrita na Educação 

Infantil assim como no campo da alfabetização, que impõe uma tradição sobre o processo de 

ler e escrever, muitas vezes centrado na perspectiva de métodos de alfabetização que 

resumem toda a dimensão desse trabalho à consciência fonológica, que pouco contribui para 

um processo de produção de sentidos, autonomia e autoria, tanto docente quanto discente.  

A partir da lei n. 11.274/2006, que ampliou o ensino fundamental pra 9 anos, a 

Educação Infantil passou a sofrer os efeitos dessa abrangência, principalmente no que diz 

respeito a garantir uma educação de qualidade à criança pequena. A especificidade do 

trabalho docente, seus saberes e domínios foram também obrigatoriamente sofrendo 

ressignificações. Tal mudança tem efeito direto em relação às práticas pedagógicas cotidianas 

e suas influências sobre as crianças da educação básica.  

Kramer, Nunes e Corsino (2011) apontam que a intenção do Ensino Fundamental de 9 

anos foi a de que não houvesse rupturas na trajetória educacional da primeira infância em 

relação aos objetivos pedagógicos, de organização dos conteúdos, acompanhamento e 

avaliação. As autoras destacam que as implicações nas demais etapas do Ensino Fundamental 
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têm provocado o retorno e o reforço de práticas que associam educação à instrução, com 

atividades preparatórias e mecânicas para seguir instruções.  

O documento do MEC, “Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade (BEAUCHAMP, PAGEL, NASCIMENTO, 2007) 

destaca que, mesmo com a ampliação de 8 para 9 anos de ensino, a Educação Infantil não tem 

como propósito preparar as crianças para o Ensino Fundamental e sim, tem suas 

especificidades e objetivos próprios, que “devem ser alcançados a partir do respeito, do 

cuidado e da educação de crianças que se encontram em um tempo singular da primeira 

infância” (BEAUCHAMP, PAGEL, NASCIMENTO, 2007, p.8). No que diz respeito às 

crianças de 6 anos, precisam de uma proposta curricular que atenda a suas características, 

potencialidades e necessidades, construindo uma proposta pedagógica coerente com as 

características dessa faixa etária.  A ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos teve como 

princípio a possibilidade de um tempo maior para que a criança se aproprie das diversas 

dimensões da linguagem, garantindo um trabalho pedagógico que “assegure o estudo das 

diversas expressões e de todas as áreas do conhecimento igualmente necessárias à formação 

do estudante do Ensino Fundamental” (BEAUCHAMP, PAGEL, NASCIMENTO, 2007, 

p.8). 

Mesmo diante da proposta, que não inclui a lógica de preparação e compensação na 

relação entre EI2 e EF3, em pesquisa recente Alves (2016) demonstra que há uma 

preocupação em preparar as crianças da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, 

recorrendo à práticas pedagógicas que desconsideram o que é específico da Educação 

Infantil.    

 
As falas das professoras mostram que os riscos de antecipar a escolarização 

das crianças estão presentes, não apenas no sentido de tornar obrigatória a 

frequência à escola cada vez mais cedo, mas fazendo da educação infantil 

um momento preparatório para a alfabetização. Preocupadas com o que as 

crianças vão enfrentar “lá”, ao chegar ao 1º ano do ensino fundamental, 

sentem-se impelidas a mudar, a reformular o trabalho pedagógico, 

recorrendo ao ensino sistemático da escrita, focado basicamente na 

aprendizagem de letras, privilegiando aspectos da cultura escolar em 

detrimento do que é próprio da infância. (ALVES, 2016, p. 184) 

 

 
agem-que-se-escreve” 

 é utilizado por Tebe 
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Tais evidências apontam que a temática não está esgotada, sendo necessário ainda 

fazer menção a tal discussão, marcando posições, defendendo direitos e ampliando os espaços 

de diálogos a fim de, propor políticas públicas que efetivem o direito à aprendizagem e o 

acesso a uma educação pública de qualidade.  

A partir do referencial teórico adotado pela pesquisa em andamento, que toma a 

perspectiva discursiva (BAKHTIN 2003, 2009;) como sustentação das argumentações que 

defendem uma prática de linguagem em que cada sujeito já está imerso na língua através de 

suas experiências pessoais e coletivas. É no ato de utilizar a língua que as questões sobre seus 

usos surgem conforme a necessidade de comunicação, reflexão e expressividade. Bakhtin 

(2009) afirma que a linguagem pertence ao domínio individual e ao domínio social e que ela 

participa dos domínios físicos, fisiológicos e psíquicos. Ao nos utilizarmos da linguagem nas 

interações, operamos com a língua em prol da necessidade de comunicação com o outro.  

Neste sentido é possível afirmar que, é a partir do fenômeno social da interação verbal 

realizada através da enunciação (BRANDÃO, 2004) que a língua se constitui, o que faz com 

que o dialogismo passe a ser uma condição para a constituição de sentido. “A dialogia é o 

confronto das entoações e dos sistemas de valores que posicionam as mais variadas visões de 

mundo dentro de um campo de visão” (GEGe, 2009, p. 29), ela está, portanto, nas mais 

variadas formas de visão do mundo, no interrogar, responder, questionar; nos atos de fala ou 

escrita, na apropriação da palavra como corpo social de um singular coletivo. Segundo 

Brandão (2004), Bakhtin postula uma concepção de sujeito na qual o outro desempenha um 

papel fundamental, “para ele, o ser humano é inconcebível fora das relações que o ligam ao 

outro” (p. 62).  Cada um se constitui como sujeito na relação com o outro se tornando 

consciente de si a partir e através do outro em um território socialmente organizado. 

A Pesquisa inscreve-se em um paradigma sócio-histórico se configurando 

qualitativamente a partir de uma etnografia fundada na alteridade (DAMATA, 1978), 

tomando como técnicas de levantamento de dados, a observação participante associada à 

entrevistas e à Análise do Discurso como perspectivas teórico-metodológicas 

concomitantemente inseridas. Para DaMata(1978), o que permite a realização da etnografia é 

a possibilidade da constituição de uma rotina mais humana, a etnografia se dá a partir do 

momento em o homem compreende que não é possível se enxergar sozinho.  Constituem-se 

como sujeitos da pesquisa três professores, 2 professores de Pré-escola II e uma professora do 
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primeiro ano do Ensino Fundamental I, de duas escolas distintas do Município do Rio de 

Janeiro.  

Aposto na construção de uma pesquisa nos moldes etnográficos com um caráter 

discursivo como um modo provocador de sentidos sobre a prática docente. Olhar para meus 

pares e conviver em seus espaços de trabalho, me compromete e torna-me não só ouvinte ou 

alguém que observa, mas participante da experiência como possibilidade de ver minha 

própria realidade de outra forma, não melhor ou pior, mas diferente, olhar para o meio como 

o espaço em que, ao mesmo tempo, forças e fraquezas habitam em prol da produção de outros 

sentidos.   

A seguir apresento argumentações que impulsionam a defesa de uma concepção, 

como possibilidade para olhar de outros modos a relação entre Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, no que se refere ao trabalho com a leitura e a escrita.  

 

Uma perspectiva de alfabetização impulsionadora de possibilidades de produção de 

sentidos 

  A abordagem discursiva traz em seu bojo uma amplitude de possibilidades para a 

relação com a língua, ao olharmos para ela a partir da dimensão da linguagem não somente 

como reprodução de mecanismos linguísticos prontos mas sim, como processo de interação 

de sujeitos em constituição de sentidos, levando-nos a tomar as práticas de ensino da língua 

de modo dialógico.  

O dialogismo (BAKHTIN 2003) traz em si variadas formas de ser e estar no mundo, 

para Bakhtin o sujeito se constitui pelo outro e com o outro, seus discursos e sentidos são 

constituídos portanto na relação a partir das necessidades de se produzir sentido para esse 

outro que me constitui “a dialogia está, portanto, nas mais variadas formas de visão do 

mundo, no interrogar, responder, questionar; nos atos de fala ou escrita, na apropriação da 

palavra como corpo social de um singular coletivo.” (CRUZ 2014). Essa relação dialógica 

caracteriza-se portanto nos encontros pelas palavras necessárias para se dizer algo, nos textos 

produzidos para também dizer, nas expressões faciais, gestos, movimentos e silêncios. Nesse 

sentido, a prática alfabetizadora incorpora a dimensão de agregar modos de como e por quais 

meios eu afeto o outro ao mesmo tempo em que me permito ser afetado.   

O processo discursivo coloca em cena sujeitos – docentes e discentes – para se 

constituírem a partir de seus próprios discursos ao mesmo tempo em que constituem o outro. 
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Essa vivência abre então espaços para que o modo de ser professor seja ressignificado, assim 

como os conhecimentos sobre o seu fazer, à medida em que, também o modo de ser aluno é 

ressignificado. O conhecimento e necessidades do professor juntam-se ao conhecimento e 

necessidades dos alunos, produzindo experiências com a linguagem que abrirão espaços para 

a criação de outros sentidos; é nesses espaços que a língua e os conhecimento sobre ela e 

dela, são explorados, esmiuçados e detalhados; tanto o professor quanto os alunos encontram 

um modo de operar com a língua em experiências únicas. Portanto, cada prática 

alfabetizadora é constituída na relação dos sujeitos envolvidos, os saberes mobilizados dizem 

respeito as necessidades daquele contexto. 

Smolka (2017) chama a atenção para o fato de que a perspectiva discursiva “envolve o 

conhecimento, a sensibilidade, a compreensão da complexidade e das incontáveis 

possibilidades de articulações feitas pelas crianças” (p.35). A autora ainda aponta como foco 

de tal perspectiva os modos de proceder do professor em relação à forma como ele significa 

os sentidos produzidos pelas crianças e a forma como elas produzem conhecimento 

destacando que a perspectiva discursiva não abole os aspectos linguísticos-cognitivos mas 

sim, os redimensiona lançando sobre eles um outro ponto de vista.  

Nesse contexto, a alfabetização passa ter como possibilidade prática a organização do 

trabalho com a leitura e a escrita a partir das necessidades de uma prática de linguagem que 

abarca as necessidade da organização do pensamento, sentimentos e gestos; da dimensão 

sonora da língua em seu funcionamento, da dinâmica de compreensão das mais variadas 

possibilidades de perguntar, responder, perceber, falar, contar, narrar, inferir; constituindo 

novas formas de ensinar e aprender. Sendo assim, o foco coloca-se em como o professor 

alfabetizador propõe espaços de interações, nos quais a oralidade, a leitura, a escrita e a 

análise linguística circulem impulsionando outras formas de falar, ler, escrever e 

compreender a língua.  

 

Isso significa afirmar que o professor que age consciente de sua função 

também propõe a si mesmo experiências que contextualizam sua própria 

vivência. É, portanto um caminho que se constrói junto com a criança, 

propiciando o diálogo, em um movimento sempre de inacabamento, no qual 

ambos vão se constituindo, ética e esteticamente, na relação. (CRUZ, 2014) 

 

Nesse contexto, a prática alfabetizadora articula os conhecimentos docentes sobre 

alfabetização que serão mobilizadores das práticas discentes. Ao professor alfabetizador, 
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como um usuário mais experiente da língua, cabe organizar junto aos alunos os 

conhecimentos que envolvem essas dimensões. Assumir um lugar de referência nas ações 

com a linguagem não significa ser quem domina o conhecimento, pois as reflexões sobre a 

língua não dizem respeito somente aos especialistas mas, significa estar em situação de 

diálogo com as crianças evidenciando para elas a potencialidade da produção de sentidos e 

conhecimentos, constituindo espaços de parcerias em que o professor é mais do que um 

fornecedor de informações e a criança receptora de informações mas sim, que ambos 

constituem e articulam a produção de conhecimentos.  

Considerando que a perspectiva discursiva defendida - por mim e por meu grupo de 

pesquisa4 – se constitui em processos de alteridade, de professores e alunos, abordar os 

modos de fazer diz respeito à forma como, enquanto sujeitos, professores e alunos se colocam 

no espaço de aprendizagem, modificando-se e modificando seus modos de ensinar/aprender. 

Lima (2014) indica que “aprender a ler e escrever é aprender a ensinar a ler e escrever, 

lugares de constituição: um lugar de ensinar e outro lugar de aprender o oral/falado e o 

lido/escrito como modos de circulação entre os gêneros do discurso.” (p.105), ela aponta que 

a criança deixa suas marcas ao passo em que abre outras possibilidades de romper e de criar 

uma outra narrativa. Assim sendo, há a constituição de um lugar/espaço de criação de 

sentidos proporcionado pelas negociações alteritárias desses sujeitos, em que um depende do 

outro para colocar em movimento suas práticas que “proporcionam ao falante/escritor a 

oportunidade para refletir sobre os recursos que demonstram a expressividade que utiliza ao 

falar/escrever” (Cruz, 2014, p. 30). A reflexão aqui posta diz respeito ao modo como o 

professor alfabetizador cria seu espaço de autoria para que também a criança possa aprender 

nesse espaço autoral a ser autora de seus textos. Donda (2016) afirma que a autoria docente 

“está sempre ligada ao outro” (p.45), um outro presente, implícita ou explicitamente por seu 

discurso e sentidos produzidos.  

A defesa por uma alfabetização discursiva não diz respeito a uma indicação de 

procedimentos sobre a escrita, de um modo operacional mas sim, diz respeito a apropriação 

por parte do professor e do aluno de seus lugares de protagonismo em suas práticas. É 

possível afirmar, a partir de nossas pesquisas, que a perspectiva de alfabetização discursiva 
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leva o professor a trazer para dentro do espaço escolar um processo em que ele organiza o seu 

fazer em prol do aluno. A prática diária torna-se, portanto, um aprendizado sobre aquilo que 

ele já faz impulsionado pelas produções de discursos que circulam naquele espaço.   

Alfabetizar a partir da perspectiva discursiva implica exercer uma prática docente que 

compreende o processo de leitura e escrita como produção de discursos e que os sentidos 

produzidos entre professores e alunos são vetores de conhecimentos sobre a língua. Para o 

professor alfabetizador, imerso em práticas cotidianas, nas quais várias perspectivas de como 

alfabetizar coabitam, adotar tal prática envolve estar ciente de que alfabetizar implica um 

olhar e até mesmo, um ouvido atento, aos discursos que circulam em sala de aula, pois são 

eles que indicam o caminho a ser percorrido.  

  

Práticas de linguagem: nem preparação nem compensação, processos de experiência 

alteritária dos modos de fazer 

 

A escolha por compreender a prática alfabetizadora como produção de discursos nos 

aproxima da possibilidade de enfrentar a prática docente como práticas coletivas em que o 

discurso, enquanto sentido, é o eixo organizador. Caracteriza-se por uma concepção de 

práticas de linguagem que substituem práticas mecanizadas, a partir das gramáticas, das 

teorias linguísticas e literárias entre outras; por experiências reflexivas a partir dos recursos 

da língua que são mobilizados no convívio e experimentação das leituras e da escrita.   

É inquestionável a necessidade de uma compreensão básica de aspectos necessários 

para a leitura e escrita, tais como a ideia de símbolo; a discriminação das formas das letras; a 

discriminação dos sons da fala; a consciência das unidades (palavras); a organização do 

espaço de escrita, entre outros (LEMLE, 1995). Entretanto, esses aspectos podem ser 

articulados de modo que os alunos possam participar efetivamente da reflexão sobre eles, 

tendo a língua como interação entre os sujeitos, “os resultados dessas interações, sejam textos 

orais ou escritos, cumprem então uma função social e se organizam conforme as exigências 

que são próprias do contexto em que o sujeito está inserido. (CRUZ, 2014). 

O texto, segundo Bakhtin (2003) entendido em seu sentido amplo, diz respeito a 

qualquer conjunto coerente de signos sendo o que se pensa sobre os pensamentos, vivências 

das vivências e textos sobre os próprios textos. O autor afirma que dois elementos 

determinam o texto como enunciado, o primeiro é a sua ideia (intenção) e o segundo é a 
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realização dessa ideia; a qualidade dos textos e suas características dependem das “inter-

relações dinâmicas” desses dois elementos. O texto como enunciado reflete todos os outros 

textos produtores de sentidos, indicando que não há textos puros, “portanto, por trás de cada 

texto está o sistema da linguagem.” (BAKHTIN, 2003, p. 309), entretanto, cada texto 

(enunciado) é individual, único e singular e nesses aspectos residem os sentidos – a beleza, a 

verdade, bondade, histórias e pensamentos e tudo isso vai além dos limites da linguística.  

Em um primeiro momento compreender tal concepção de texto e torná-la parte de 

uma prática alfabetizadora traz para o professor dúvidas em relação a apropriação dos 

procedimentos didáticos e pedagógicos. Smolka (2017) sinalizou que “o termo discursivo tem 

sido interpretado como o espontâneo, o interativo, o abrangente, o inespecífico, o 

assistemático, o circunstancial” e até mesmo “com o linguístico, nas práticas de 

alfabetização.” (p. 33).  Entretanto, o processo discursivo traz em si a possibilidade de uma 

leitura e escrita que vão além de métodos, amplia os modos de ser e estar no mundo, propõe 

experiências, diálogos com a vida, com as narrativas e a imaginação sem fragmentações.  

A centralidade está, portanto, nos modos de significar as singularidades das produções 

de conhecimento com e pelas crianças, através do trabalho coletivo. Nesse sentido, o 

processo de alfabetização supera os processos pedagógicos orientados por métodos nos quais 

a aprendizagem equivale ao reconhecimento e reprodução de sinais e sons, assim como, na 

ênfase às habilidades motoras que propõem a aprendizagem da língua. As variadas relações 

entre letras-sons-fonemas-grafes demandariam uma prática informativa e formativa, sensível 

e estética, acolhedora e propositora em relação ao aprendizado da língua em funcionamento 

nos mais variados processos de aquisição da leitura e da escrita, situa-se portanto, 

contextualizada em um grupo para o qual se tem o que se dizer, para quem dizer e um como 

dizer.  

A sala de aula passa a ser um espaço de interlocução, lugar específico para a leitura, a 

escrita e os processos de individuação dos sujeitos. Aproximando-se das experiências da 

Educação Infantil que têm como função,  

 

(...) ampliar as experiências das crianças, dar oportunidade para elas 

narrarem o vivido, o observado, o sentido, o imaginado; criar um coletivo e 

ouvintes capazes de continuar a história uns dos outros; buscar diferentes 

formas de registrar as experiências individuais e coletivas do grupo/turma; 

tratar ciência, arte e vida de forma unificada, ou seja, não fragmentar esses 
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campos da cultura humana e não estabelecer um relação mecânica entre 

eles. (MEC /SEB, 2016, p. 22)  
 

Se na Educação Infantil a centralidade do trabalho com a leitura e a escrita está em 

possibilitar formas diversas de ler e escrever o mundo e sobre o mundo, no primeiro ano do 

Ensino Fundamental, a prática alfabetizadora tem como possibilidade ampliar o movimento 

de inserção da criança no processo de reflexão e organização da língua, na qual ela já se 

encontra imersa, ao experimentar possiblidades de usos da língua nas relações sociais, 

produzindo textos orais e escritos. As crianças vão se formando leitoras e escritoras a partir 

da diversidade. Tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental, o processo de 

leitura e escrita diz sobre pôr em movimento pensamentos, ideais e sentidos que já fazem 

parte do contexto da criança, faz imergir os conhecimentos que as crianças já possuem sobre 

a própria leitura e a escrita. 

Geraldi (2014) propõe um afastamento de práticas artificializadas em que os 

exercícios são para escrever com vistas a que, depois se escreva, propondo a substituição de 

um objeto dado para estudo – a escrita, pelo convívio reflexivo com a mobilização dos 

recursos linguísticos, pela oralidade, leitura de textos, produção de textos coletivos e 

individuais. Portanto, seja na Educação Infantil ou no primeiro ano do Ensino Fundamental, o 

trabalho com a leitura e a escrita requer a constituição de um espaço/tempo de  produção de 

sentidos e mobilização dos sujeitos a partir do uso da língua, caracterizando deste modo a 

intencionalidade da prática docente, a medida que se propõe a alterar e ampliar os 

conhecimentos da língua a partir dela mesmo, pois a língua, na prática, não se separa de seu 

conteúdo relativo a vida (Bakhtin 2009), a busca por formas de organizar o processo de 

leitura e escrita como um trabalho de/com a linguagem se constitui quando o professor 

compreende a dimensão de suas escolhas nas práticas dos alunos com a língua.  

 

Inacabamentos da pesquisa que segue 

O percurso da pesquisa tem apontado que a perspectiva discursiva possibilita colocar 

em cena tanto a prática docente quanto a prática discente, em processos de alteridade na 

construção de conhecimentos, o que nos leva a compreender que as interações são práticas 

alteritárias “o que significa que o singular das interações que são sempre únicas torna-se 

plural e que o imponderável de cada enunciação pode ser analisado, embora e justamente 

porque seja sempre imprevisível.” (ANDRADE 2017, p. 524).   
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A prática docente, deste modo configura-se como um processo reverberativo, no qual 

a voz docente - composta por outras vozes - compõe as vozes de seus alunos que, em 

resposta, ressignificam a voz docente produzindo outros sentidos para a prática do docente, 

caracterizando um movimento de idas e vindas de sentidos.  Para que tal processo se 

consolide, a consciência sobre a prática atravessa os modos como a responsabilidade pelo que 

se faz seja ao mesmo tempo resposta às demandas existentes na vida cotidiana. Nesta 

perspectiva reverberativa, o docente tem condições de analisar os textos – orais e escritos – 

das crianças como formas de socialização escolar. 

 

Tais textos, produzidos em situações escolares de aquisição da língua escrita, são 

respostas que os alunos dão ao que é proposto pelo professor nas interações 

efetivamente realizadas. Podemos traduzir a proposta discursiva de alfabetização, 

portanto, pensando numa concepção de um professor leitor de textos discentes. 

Avaliar a qualidade dos textos infantis escolares, equivalerá, necessariamente, a 

avaliar seu próprio trabalho. (ANDRADE 2017, p. 525) 
 

A experiência de ouvir as crianças e dialogar com elas, faz com que os professores 

compreendam seu trabalho assim como, as necessidades de encaminhamentos do mesmo, 

evidenciando que “a abordagem discursiva é a relação que os professores têm com a 

linguagem, que inclui de forma radicalmente saliente os estilos infantis” (Andrade, 2017, p. 

534). A prática do professor de Educação Infantil ou do professores alfabetizadores, então, 

não diz respeito somente a uma etapa do período escolar, mas sim à práticas - docentes e 

discente - com a linguagem a partir de experiências de sentidos que são aperfeiçoadas de 

acordo com as necessidades de interlocução, caracteriza-se por uma forma de interação com o 

outro pelo trabalho com a leitura e a escrita. Esse trabalho com a leitura e a escrita toma 

formas específicas em contextos temporais, à medida que relaciona os conhecimentos sobre a 

língua e da língua com as vivências infantis.  

A perspectiva discursiva como impulsionadora do trabalho pedagógico, possibilita um 

espaço público de diálogo e alternativas de criticar e romper com um currículo prescritivo. 

Abrindo assim, espaço para que o professor fale de suas práticas articuladas à teoria, para que 

ele também elabore conhecimentos a partir de suas experiências práticas, sendo autor do seu 

fazer, mobilizando outros conhecimentos para a organização do trabalho docente. 

  

Pela concepção discursiva, as diferentes experiências, adulta, infantil, profissional 

e de outras identidades, dos diferentes sujeitos que se relacionam nas interações 
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escolares, são constantemente alteradas, mutuamente intervenientes. É o que 

permite considerarmos a qualidade das interações, como interlocuções. 

(ANDRADE 2017, p. 523) 

 

 A experiência do encontro – com o outro, com a palavra do outro, com o texto do 

outro, com os gestos do outro - expressa a dimensão da perspectiva discursiva em seu sentido 

dinâmico. É no e pelo encontro com o discurso outro que os espaços de elaboração de 

sentidos são constituídos e o processo alteritário efetiva-se, ao passo em que compreende-se 

esfera de responsabilidade e responsividade implicados nessa dinâmica. Para Bakhtin (2003), 

“todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau” (p.272), nesse 

processo de falar/ouvir somos alterados em nossas constituições pelo outro falante/ouvinte 

que confere uma visão de mim, fora de meu alcance, de seu ponto de vista ao mesmo tempo 

em que tem uma visão sua, por mim, de meu ponto de vista. 

 O professor imerso nesse contexto de reflexão sobre sua prática e problematização do 

seu fazer coloca-se em um movimento de trazer para esse espaço de elaboração o seu aluno. 

Os diálogos e práticas mobilizadas não são descolados das experiências dos alunos, eles são 

alimentados pelos encontros entre professores e alunos pois, uma identidade não está 

descolada da outra, uma prática não existe sem a outra.  

As contribuições cunhadas por nosso Grupo de Pesquisa a partir da perspectiva 

discursiva de alfabetização que compreende “as diversas formas pelas quais os aprendizes da 

língua escrita passam, superando diferentes formas de considerar a língua escrita, construindo 

hipóteses, em momentos que se sucedem.” (ANDRADE 2017, p. 530), apresenta-se em 

consonância com a perspectiva de que a Educação Infantil não corresponde à uma etapa 

preparatória para a Alfabetização mas sim o espaço/tempo de constituição dos sentidos sobre 

a leitura e a escrita.  

 A pesquisa tem se constituído como espaço de reflexão sobre as possibilidades 

práticas, diante de uma perspectiva discursiva proposta há mais de 30 anos. Contribuindo 

para tornar cada forma de ensino e aprendizagem singular, pois são produzidas a partir de 

formas singulares do “que chamamos de apropriação (tornar próprio)” (ANDRADE 2017). 

Um próprio, não como sentido acabado, mas como possibilidade de pertencimento a um 

processo de dar e acolher o outro, de fazer parte de um todo singular, que diz respeito as 

possibilidades de intervir no mundo por meio do uso da língua.  
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O livro de alfabetização de Angola 

Nina Soares Rocha 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Resumo: A pesquisa tem por objetivo analisar o livro didático de alfabetização utilizado com crianças 

de cinco a seis anos de idade em Angola, com a finalidade de compreender as concepções de 

alfabetização e de linguagem que subjazem à proposta, assim como o método de alfabetização 

adotado no livro. Trata-se de um estudo documental que se fundamenta na perspectiva de 

alfabetização preconizada por Cláudia Gontijo e na abordagem de linguagem de João Wanderley 

Geraldi. As análises permitiram observar que o livro adota o método Analítico Sintético de 

alfabetização de modo misto e tem suas concepções de linguagem e alfabetização pautados nas 

orientações dos organismos internacionais. Outro aspecto observado é a utilização da Língua 

Portuguesa de variação europeia. 

Palavras-chave: Livro didático de alfabetização. Alfabetização. Angola. 

 

 

O estudo de natureza documental tem como objetivo analisar as perspectivas de 

linguagem e alfabetização do Livro didático de alfabetização utilizado em Angola, tomando 

como objeto de investigação o próprio livro e manuais aos docentes que o acompanham.  

 O livro didático de alfabetização utilizado nas escolas públicas de Angola é produzido 

pelo Ministério da Educação, e, por isso, podemos considerá-lo como um documento oficial. 

A versão analisada foi publicada em 2009, de autoria de António Chamuhongo e Filomena 

Conceição da Silva Vicente de Carvalho, ambos técnicos do Instituto Nacional de 

Investigação e Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação de 
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Angola. A Editora responsável pela publicação desse livro é a Árvore do Saber. Esse livro é 

de distribuição gratuita pelo Ministério da Educação de Angola e tem sua venda proibida.  

 A fim de compreender quais os caminhos do ensino da língua portuguesa em Angola, 

analisamos também, o Programa do ensino primário língua portuguesa 1ª classe, do 

Ministério da Educação, elaborado pelos mesmos autores. Esse documento é uma espécie de 

manual do professor. 

 Nesse país a Língua Portuguesa não é a língua materna para a maioria da população. 

Portanto, o período inicial de escolarização da criança coincide com o começo do 

aprendizado da língua portuguesa, pois, não raro as crianças chegam a primeira classe sem 

um período preparatório anterior. O livro analisado é usado para o ensino da leitura e escrita 

de crianças entre cinco e seis anos de idade, em todo território angolano inclusive em 

instituições particulares. 

Concepções teóricas 

 Para análise do material é preciso delimitar as concepções de linguagem e 

alfabetização, pois, acreditamos que o método adotado na cartilha analisada articulou se a 

uma ou mais concepções. 

 Nesse sentido, tomamos as três concepções de linguagem do autor João Wanderley 

Geraldi (2006, p. 40) que têm orientado o ensino da língua nas escolas. A primeira está 

relacionada aos estudos tradicionais de gramática. A segunda ao estruturalismo e a teoria da 

comunicação e concebe a língua como código responsável por transmitir mensagens entre 

interlocutores. Ela embasa, segundo Geraldi (2006, p. 41), a maioria dos livros didáticos de 

língua portuguesa, com um objetivo específico de indicar comandos ao professor. Por fim, a 

terceira e última concepção, linguagem como interação, se contrapõe as duas primeiras 

concepções, pois, para ela a linguagem é resultado da interação entre sujeitos e não criação 

individual de um indivíduo. 

 Em relação a perspectiva de alfabetização, tomamos como referência a obra de 

Cláudia Maria Mendes Gontijo, “A escrita infantil” (2008). A autora defende um conceito 

aberto, que preconiza que  
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 [...] a alfabetização deve ser vista como prática sociocultural em que se 

desenvolvem as capacidades de produção de textos orais e escritos, de leitura 

e de compreensão das relações entre sons e letras (GONTIJO, 2008, p. 34). 

 Isso significa que a alfabetização não é apenas aprender a escrever ou desenhar as 

letras do alfabeto e reproduzir seus sons. Se trata de um processo complexo de "inserção no 

mundo da linguagem escrita" (GONTIJO, 2008, p. 17), que se inicia antes mesmo da 

escolarização da criança dado que vivemos em uma sociedade que faz uso da escrita em 

diferentes usos sociais. 

 Desse modo, o conceito de alfabetização elaborado por Gontijo (2008) não privilegia 

apenas a aquisição das habilidades de leitura e escrita, pois acredita que a alfabetização 

extrapola o contexto escolar e, também, compreende outras dimensões como a leitura e a 

produção de textos orais e escritos. Nesse sentido, a autora, com fundamento em Smolka 

(1989), assinala que a alfabetização é um processo de construção de sentidos. 

 Portanto, a alfabetização não está limitada ao caráter linguístico da língua (fonéticos e 

fonológicos) nem somente aos aspectos pragmáticos desta. No momento do aprendizado, são 

desenvolvidas relações e interações que impactam a vida das crianças. Sendo assim, as 

atividades de leitura e de escrita são possibilidades de expor os sentidos de suas 

aprendizagens. Conforme acentua a autora: 

[...] escrever e ler são atividades por meio das quais as crianças expõem para 

os outros e para si mesmas o que pensam, sentem, desejam, gostam, 

concordam e discordam etc. Nesse sentido, é interação com o outro, por 

meio da leitura e da escrita; é, portanto, um processo dialógico desde o início 

(GONTIJO, 2008, p. 20). 

 Apesar de sabermos que, no início da alfabetização, o caráter linguístico ligado às 

relações entre sons e letras são privilegiados, principalmente nos métodos tradicionais de 

ensino, entendemos que o conceito apropriado de alfabetização remete a um processo de 

interação que atribui significado dessa aprendizagem para a criança, porque:  

O desenvolvimento da escrita integra o desenvolvimento da linguagem na 

infância e possibilita que a criança amplie e diversifique suas possibilidades 

de expressão por meio da linguagem e interação com as outras pessoas 

(GONTIJO, 2008, p. 38). 

 Assim, tomamos por referência o conceito de alfabetização que busca propiciar a 

formação de cidadãos críticos, que leva em consideração os contextos culturais e políticos e o 

caráter sociocultural de construção da identidade dos sujeitos. 
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Eixos temáticos e análises 

 A fim de organizar as análises do material tomamos os eixos de aprendizagem 

preconizados pelo próprio manual ao docente da primeira classe que acompanha o livro 

didático. Esse documento apresenta quatro eixos temáticos para o ensino da língua 

portuguesa: oralidade, escrita, leitura e valores sociais e culturais. 

 A oralidade é tratada de forma privilegiada no início do processo de aprendizagem, 

pois, de acordo com o documento orientador, a preocupação principal da primeira classe é 

“[...] trabalhar o texto oral e escrito do qual extrairá a frase que terá a palavra ou palavras que, 

por sua vez, terão o som e as letras em estudo” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2009, p. 

4). 

 Essa preocupação, segundo os autores, é devido ao fato de o Português não ser a 

língua materna da maioria das crianças. Portanto é possível observar esse destaque nos 

exercícios propostos pelo livro, pois, segundo os autores, “As atividades iniciais incluem a 

oralidade, que deverá começar com a apresentação geral do professor, da escola e da sua 

direcção” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2009, p. 107). As atividades pedem que os 

alunos descrevam ilustrações que buscam representar a realidade dos alunos com o objetivo 

de ampliar o vocabulário em língua portuguesa em sua variação europeia.  

 Segundo a pesquisadora Ana Paula Banza, no texto “O português em Angola: uma 

questão de política linguística”, a escolha da língua portuguesa como oficial para Angola foi 

de natureza política, pois, no processo de independência, havia cerca de nove línguas 

utilizadas pela população, porém, a escolha de uma delas, em detrimento das demais, era 

inviável. De acordo com Banza (2014, p. 32) 

[...] no momento de escolher a língua oficial da nova nação, a opção recaiu 

sobre o português, o que representou uma continuidade, ao invés de uma 

ruptura, que poderia ter sucedido se a escolha tivesse recaído sobre uma das 

línguas autóctones. Tal opção, no entanto, quando encarada numa 

perspectiva estritamente lógica e pragmática, não teria qualquer viabilidade, 

uma vez que a diversidade étnica associada à diversidade linguística 

dificilmente permitiria escolher uma língua em detrimento de outras. [...]. 

Assim, a opção pelo português como língua oficial de Angola, colocando o 

interesse nacional à frente de qualquer preconceito nacionalista foi, neste 

sentido, um primeiro e decisivo acto de política linguística. (BANZA, 2014, 

p. 32) 

 Além do fato de que a Língua portuguesa não ser a materna para a maioria dos alunos, 

o processo de alfabetização coincide com o período inicial de escolarização da criança e, por 
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isso, se faz necessário o cuidado com a adaptação da criança em relação a escolarização. 

Assim, o manual orienta que a oralidade seja privilegiada pois ela serve como uma forma de 

“receber” o aluno na escola e em certa forma o contextualizando por meio de atividades que 

buscam dialogar com seu cotidiano e ao mesmo ampliar e desenvolver novos conhecimentos 

linguísticos. 

 Porém apesar da aparente preocupação com a contextualização da criança, é 

necessário que se observe as características do ensino da língua portuguesa do livro didático, 

pois, segundo o pesquisador Ezequiel Pedro José Bernardo, no artigo “Norma e variação 

linguística: implicações no ensino de língua portuguesa em Angola” (BERNARDO, 2017), 

esse ensino ainda está muito preso às normas prescritivas do ensino tradicional de uma língua 

que se distancia da utilizada no dia a dia da população de Angola. 

O ensino de língua ainda se sustenta no uso doutrinário da gramática 

tradicional/prescritiva, afincada no normativismo que promove por meio de 

suas ideologias o preconceito linguístico que provoca a fuga de muitos 

alunos às aulas. Esta realidade é decorrente das políticas educacionais que o 

Estado adota. [...]. Todavia, a doutrina do ensino baseado à gramática 

tradicional promove dificuldades no sistema de aprendizagem, bem como 

coíbe o aluno de se sentir à vontade nas aulas (BERNARDO, 2017, p. 32). 

 Ou seja, enquanto os documentos oficiais incentivam a oralidade como o elemento 

que aproxima a realidade do educando ao dia a dia a partir da descrição de ilustrações de 

cenas do cotidiano, é adotado nesse mesmo livro a língua em sua variação do “Português 

Europeu” (BANZA, 2014, p. 32), ignorando “o caráter dinâmico e evolutivo da língua” 

(BERNARDO, 2017, p. 33) e, consequentemente, distanciando a língua utilizada no dia a dia 

da ensinada da escola. Essa característica do ensino de língua portuguesa é complexa, pois, 

como salienta Bernardo (2017, p. 38), “[...] a vida social do indivíduo tem toda relação com a 

língua, pois está intrinsecamente associada a maneira de ser e de ver o mundo. 

 Portanto apesar da priorização da oralidade no processo de aquisição da Língua 

portuguesa, ela é feita a partir da descrição de cenas supostamente do cotidiano da criança e 

tem como referência uma variação linguística europeia e tradicional. 

 O segundo eixo temático é a leitura. E como indica o documento orientador: “Na 

primeira classe, a língua portuguesa visa a fornecer à criança os mecanismos elementares da 

língua ao nível da leitura e da escrita” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p. 4). Ou 

seja, nessa classe, se propõe apresentar aos alunos as estruturas básicas de construção do 
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texto escrito na língua portuguesa, que possibilite a leitura “em situações de uso” 

(CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p. 5). Isso significa dizer que o aprendizado de 

Língua portuguesa se dará de forma elementar e restrito. Isso é possível de ser observado a 

partir das atividades propostas ao aprendizado de leitura, onde a frase ou o texto é apenas um 

pretexto para introdução da vogal, não havendo, portanto, preocupação com o sentido que as 

frases e palavras têm para as crianças ou com os saberes aprendidos no cotidiano.  

 A iniciação à leitura se faz a partir da introdução das “palavras-chave” que são 

retiradas do texto. Em seguida, as palavras são decompostas em sílabas e letras. Segundo o 

estudo de Braggio, a partir de Goodman, 

[...] fica implícita a noção de que se o material escrito apresenta-se de forma 

fragmentada, com letras, sílabas e palavras isoladas, dificilmente o leitor 

poderá utilizar o conhecimento que ele possui da sua língua no ato da leitura, 

já que formas fragmentadas não possuem aqueles componentes em seu 

sentido pleno. E mais, dificilmente sua leitura levaria a reconstrução do 

significado, mas tão somente à decodificação com a perda de compreensão 

(BRAGGIO, 1992, p. 24). 

 Além disso, há, ainda, no manual, indicação de utilização das chamadas “fichas de 

leitura” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2009, p. 110). Segundo a orientação, essas fichas 

devem conter as frases que serão trabalhadas no livro para a decomposição e leitura analítica.  

 Ainda no eixo leitura, verificou se que a proposta da atividade é ler e copiar a frase 

artificialmente criada (como se fizesse parte do cotidiano do aluno). Também é possível 

observar a preocupação com elementos grafofônicos, pela repetição das letras e seus 

fonemas. 

 As atividades desse eixo são, em sua maioria, apresentação de frases para leitura 

seguida da sua decomposição até se encontrar a letra que será aprendida. Há algumas 

variações dessa atividade em que a indicação da leitura não compreende frases e sim palavras 

avulsas isoladas entre si e de um contexto. Apenas na última atividade do livro foi possível 

observar um texto. Com caráter artificial de construção e com objetivo apenas de trabalhar as 

características grafofônicas da língua.  

 Dessa forma, é possível afirmar que a leitura, no material analisado, é ensinada a 

partir das unidades menores da língua, utilizando atividades repetitivas, mecânicas e 

controladas. Apesar de aparentemente propor um diálogo com o cotidiano da criança, não 

possibilita a interlocução da criança com o texto ou com o professor e, consequentemente, 



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

 

328 

 

não proporciona a formação de leitores críticos que compreendam o mundo onde vivem e a 

leitura como diálogo. 

 Em seguida a escrita, enquanto terceiro eixo temático, inicia já nas primeiras páginas 

do material didático pelos chamados grafismos, como recomenda a “carta ao docente” no 

final do livro.  

Depois do trabalho de grafismo, a criança adquire a habilidade e o gosto de 

aprender cada vez mais e melhor. Por isso, o docente deve leva-la a escrever 

seu nome (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p.108) 

 De acordo com essas instruções, as atividades de grafismo não só auxiliam no 

desenvolvimento como também estimulam a aprendizagem. Além disso, o excerto acena para 

outro exercício que aparece com grande frequência em todo o livro, a cópia do próprio nome. 

Ainda segundo os autores a respeito do início da aprendizagem da escrita, esta deve ser 

iniciada pelas partes menores seguindo a orientação do professor. 

Início da aprendizagem da escrita da palavra que contém o som e a letra em 

estudo, pelos discentes como o dedo indicador no ar, no tampo da carteira, 

contorno no quadro com pó de giz, e diretamente com o giz sob orientação 

do/a docente (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2009, p.109). 

 Essa instrução do documento oficial ilustra a ação do docente para início do ensino da 

língua portuguesa. É possível observar, também, uma espécie de graduação das atividades. 

Inicialmente, são práticas de cópia do próprio nome e desenvolvimento do grafismo. À 

medida que se avança no processo de aprendizagem, começa a aparecer atividades com as 

letras. Esse tipo de exercício de cópia é repetido em todas as letras do alfabeto, bem como os 

encontros consonantais como LH, CH, NH e o Ç. 

 As atividades de formação de palavras são propostas a partir da junção de sílabas, 

seguido da cópia das palavras que foram “formadas”, ou a formação a partir do 

preenchimento dos espaços em branco de “nomes” previamente ilustrados que, e apesar de 

escritas logo acima, deve acompanhar a orientação do professor. Há também atividades cópia 

de frases ilustradas (a atividade de maior incidência principalmente nas páginas finais do 

livro didático), em meio às frases, são propostas atividades de formação de palavras a partir 

da junção de sílabas, seguido da cópia das palavras que foram “formadas”. 

 O último eixo apreciado são os valores sociais e culturais que se referem ao papel e, 

principalmente, à finalidade da alfabetização e de sua concepção como ferramenta ideológica 
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do Estado e qual o impacto dessa concepção nos métodos de ensino da língua. Esses aspectos 

estão presentes tanto no documento oficial como nas instruções aos docentes (contidas no 

final do livro). 

 Na introdução do guia que serve como manual do docente, observamos a preocupação 

em se definir a concepção de sociedade e de indivíduo que pretende construir a partir da 

educação escolar, bem como, aos conhecimentos relacionados a essa construção. 

Há, portanto, que se proceder à estruturação de um conjunto de 

aprendizagens atinentes ao alcance da formação harmoniosa e integral da 

personalidade do aluno, convista a consolidação de uma sociedade próspera, 

livre e democrática. (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p. 4) 

 Portanto, é a serviço dessa sociedade, de características delimitadas, que se 

apresentam as orientações concernentes ao ensino da linguagem escrita. Ainda nesse mesmo 

parágrafo, os autores afirmam que a língua portuguesa, por ser a oficial, também possui, no 

contexto escolar, a função de emitir e receber “mensagens e conhecimentos técnico-

científicos, valores éticos,  cívicos e culturais” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p. 

4), demonstrando, assim, a que finalidade do processo de alfabetização, ultrapassa a 

aprendizagem da leitura, escrita e comunicação, mas caminha no sentido de se estabelecer as 

relações de poder presentes nessa sociedade. 

 Para Giroux (1983, p. 271), na construção da realidade social, os processos de 

alfabetização e escolarização são territórios disputados por diversos grupos sociais, o que 

demostra a importância e a relevância desse processo e sua natureza política. Sendo assim, 

“[...] a alfabetização, como a própria escolarização, é um fenômeno político, e, em parte, 

representa um terreno epistemologicamente conflituado, no qual diferentes grupos sociais 

lutam pela maneira pela qual a realidade deve ser significada, reproduzida e resistida” 

(GIROUX, 1983, p. 271). 

 Ou seja, esse caráter político da educação e da escola reproduz os interesses da 

parcela privilegiada da sociedade e é ela que indica o sentido da construção do conhecimento, 

nesse caso, linguístico. Nesse sentido, encontramos os seguintes objetivos do ensino de 

língua portuguesa: a questão da identidade cultural, o sentimento de nacionalismo e a 

importância dos “valores éticos, cívicos e culturais” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, 

p. 4) para essa sociedade. Além disso, nota-se quais são as características necessárias ao 
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“futuro” cidadão angolano: “auto-conhecimento e o auto-conceito”, “espírito de solidariedade 

e de cooperação” e “autonomia” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p. 6). 

 É possível identificar também, dentre os objetivos que se pretende alcançar, um que, 

em especial, indica o sentido que o processo educativo toma por referência, isto é, a 

“melhoria qualitativa dos resultados escolares” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p. 

5). Esse objetivo demostra a concepção funcional da alfabetização que está alinhada aos 

organismos internacionais. Essa perspectiva se relaciona com as necessidades do estado e 

com a ideologia instrumental. Como afirma Giroux: 

[...] a relação entre ideologia instrumental e as “necessidades” do estado se 

torna notavelmente evidente quando examinamos o conceito de alfabetização 

funcional, no qual a redução das necessidades instrumentais encontra sua 

expressão mais requintada no conceito de alfabetização funcional. Definido 

originalmente por William Gray em 1956, o termo, bem como o modelo de 

pedagogia dele derivado, tem sido largamente usado pela UNESCO em seus 

programas de alfabetização em países em desenvolvimento (GIROUX, 1983, 

p. 282). 

 Usada pela Unesco, a alfabetização funcional orienta as práticas de aprendizado para 

as atividades econômicas, de acordo com a necessidade do estado, “moldada às exigências 

pragmáticas do capital” (GIROUX, 1983, p. 282). Apesar de objetivar a construção de uma 

sociedade “livre” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p. 4), condiciona a educação à 

lógica mercadológica. 

 Destacamos ainda, dentro dos capítulos que funcionam como mediadores no processo 

de aquisição da linguagem escrita, o denominado “Eu e minha família” (CHAMUHONGO; 

CARVALHO, 2003, p. 8) que traz o seguinte texto direcionado ao professor: 

Maior atenção será dada às crianças que, por qualquer razão, perderam os 

seus progenitores, de forma que vejam as instituições do Estado, a escola e 

os colegas, outros membros da família como dignos substitutos dos parentes 

falecidos.  

-Ter sempre em conta o conceito de família alargada.  

-Conhecer a importância das instituições do Estado relacionadas com a 

família. (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2009, p. 8) 

 Essa orientação mostra o papel que o Estado desempenha para a sociedade angolana. 

Segundo o excerto, na ausência dos pais ou parentes diretos, as instituições do Estado são 

responsáveis pelo cuidado com essa criança. Além disso, o documento reafirma a importância 

dessas instituições, no que se refere à família. Trazer essas orientações ao professor, dentro 

de um documento que declara que “[...] o presente programa guiará o trabalho de ensino-
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aprendizagem na primeira classe do Ensino Primário” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 

20013. p. 4) é de fato assumir o papel funcionalista da alfabetização também no que diz 

respeito aos valores cívicos. Nesse sentido, a obra de Giroux nos ajuda entender a relação da 

transmissão desses valores no que tange às relações de poder que se estabelecem a partir da 

realidade escolar. 

 A dimensão funcionalista no modelo de transmissão de cidadania não 

apenas ignora as falsidades perpetuadas em muitos livros didáticos de 

estudos sociais, falsidades que apresentam nos alunos uma visão da 

sociedade que é tão açucarada quanto é ideológica- apoia também um 

modelo de socialização de papéis que, de fato, é um refinamento da 

conformidade a papéis” (TURNER, 1962). A realidade existencial de 

professores, alunos e outros no mundo da escola e as forças sociais que ao 

mesmo tempo restringem e moldam essa realidade ficam perdidos nesse 

modelo (GRACE, 1978). Em seu lugar ergue-se a linguagem conciliatória de 

“integração” e harmonia. (GIROUX, 1983, p. 236) 

 Portanto, apaga-se, ou pelo menos pretende-se apagar, as individualidades de 

professores e alunos dentro do processo de ensino aprendizagem em nome de uma 

harmoniosa integração que, na verdade, serve ao modelo de perpetuação de poder da classe 

dominante e sua ideologia por meio da perspectiva funcional de alfabetização. 

 Quanto às atividades do livro didático, devido as suas características reprodutivistas, 

dentro da lógica instrumental, acreditamos que exerce o papel de imprimir nos educandos as 

relações de poder a que estão submetidos. Segundo Giroux, a ênfase dessa ideologia, para as 

questões educacionais, está na “transmissão de uma cultura comum”, e na “visão de consenso 

quanto às relações entre escola e sociedade” (GIROUX, 1983, p. 277). Para o autor: 

A pedagogia da leitura é, portanto, dominada por enfoques mecânicos, 

abstraídos das questões cruciais de ideologia e poder (Walmley, 1981). Além 

disso, modelos de escrita moldados sob a rubrica dessa perspectiva são 

geralmente ligados ao domínio da mecânica de estruturas gramaticais; 

finalmente as práticas de linguagem, ou a questão do que é considerado o 

uso legítimo do discurso, representa um endosso do idioma padrão 

(GIROUX, 1983, p. 277). 

 Esse modelo de reprodução mecânica da prática de leitura e escrita é observado em 

muitas das atividades no livro didático. Somado a isso, tanto as orientações concernentes as 

práticas de ensino dirigida aos professores, quanto as atividades que compõem o manual de 

alfabetização estão alinhados a mesma visão política, ou seja, estão a serviço da manutenção 

do status quo da sociedade angolana e ancorado em orientações de organismos internacionais 

que propõem uma alfabetização para “[...] tornar os adultos cidadãos trabalhadores mais 

produtivos dentro de uma dada sociedade” (GIROUX, 1983, p. 280). 
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Conclusões 

 Para finalizar, é necessário indicar o método de alfabetização que prevalece na 

cartilha analisada. Como anuncia a “carta aos docentes” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 

2009, p. 108), que se encontra no fim do livro didático, aconselha-se o uso do “Método 

Analítico Sintético de versão globalística” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2009, p. 108), 

para o aprendizado da leitura e escrita da Língua Portuguesa.  

 Segundo Marlene Carvalho (2005), os métodos de alfabetização são divididos em dois 

grupos, a saber, os sintéticos e os analíticos. Enquanto o método sintético parte da letra ou da 

sílaba (também chamada partes menores) para chegar no texto, o método analítico faz o 

contrário, pois toma como ponto de partida a palavra, o texto, o conto ou a oração. 

 De forma geral, os métodos sintéticos se baseiam na memorização dos sons e dos 

símbolos, partindo das partes menores da língua. Após esse processo, inicia-se a formação 

das palavras, da frase e, por último, do texto. Em contrapartida, o método analítico (também 

chamado método global) tenta fugir da memorização tradicional, atentando para uma possível 

visão global da criança. Marlene Carvalho explica sua fundamentação teórica. 

A fundamentação teórica desses métodos é a psicologia Gestalt ou psicologia 

da forma: a crença segundo a qual a criança tem uma visão sincrética (ou 

globalizada) da realidade, ou seja, tende a perceber o todo, o conjunto, antes 

de captar os detalhes. (CARVALHO, 2005, p. 32) 

 Portanto, os métodos analíticos partem das maiores partes da língua para as menores, 

ou seja, das frases, orações e textos para as sílabas e letras, possibilitando uma aprendizagem 

mais significativa, em comparação com a metodologia tradicional.  

 Com base na descrição feita do livro didático e da observação quanto as orientações 

dos autores, foi possível identificar que o método utilizado para o ensino da Língua 

Portuguesa privilegia o processo de codificação e decodificação das palavras a partir das 

letras e sílabas. Apesar das orientações utilizarem também a nomenclatura de método 

analítico, as partes maiores como palavras, frases e textos que envolvem as atividades são 

utilizadas como pretexto, ou seja, como ponto de partida no processo. Nas atividades, 

observa-se a repetição de exercícios de memorização com ênfase nas formas das letras, onde, 

inicialmente, as vogais são apresentadas e, em seguida, as sílabas. As palavras ensinadas, 
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nesse processo inicial, são as que se formam pela união das letras e, posteriormente, das 

sílabas apresentadas. 

 Assim, como a orientação do próprio material o método adotado pelos professores é o 

analítico sintético. Esse método não apresenta inovações, pois é privilegiado o ensino das 

unidades menores da língua. 

 Quanto à concepção de alfabetização, os próprios autores indicam a perspectiva que 

deve ser adotada, quando dizem que na primeira classe a proposta é apresentar aos alunos as 

estruturas básicas de construção do texto escrito na língua portuguesa, que possibilite a leitura 

“em situações de uso” (CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p. 5). Essas “situações de 

uso” demostram o caráter utilitário e funcionalista da alfabetização. É uma concepção que 

está em sincronia com os organismos internacionais, pois, propõem uma alfabetização para 

“[...] tornar os adultos cidadãos trabalhadores mais produtivos dentro de uma dada sociedade” 

(GIROUX, 1983, p. 231). Por isso, observamos atividades de reprodução mecânica com 

ênfase na escrita e que pouco dialoga com a realidade do educando.  

 Essa concepção de alfabetização é concretizada no método empregado. De inspiração 

Analítico-Sintética, as atividades iniciam com a apresentação das letras no sentido de 

codificação das palavras a partir das partes menores, pouco se utilizam os textos (apenas 

como pretexto) e ignora-se a potencialidade da oralidade para uma produção textual. O 

método utilizado no livro limita-se ao caráter linguístico da língua (fonéticos e fonológicos) e 

aos aspectos pragmáticos desta. Portanto, desconsidera-se as individualidades de professores 

e dos alunos dentro do processo de ensino aprendizagem, em nome de uma harmoniosa 

integração que, na verdade, serve ao modelo de perpetuação de poder da classe dominante e 

sua ideologia através da perspectiva funcional de alfabetização. 

 Assim, as orientações concernentes às práticas de ensino dirigida aos professores  

possuem um caráter diferente ao que tomamos como modelo no início da pesquisa, pois, 

adotamos o conceito de alfabetização que busca propiciar a formação de cidadãos críticos e 

que leve em consideração os contextos culturais e políticos, bem como o caráter sociocultural 

de construção da identidade dos sujeitos, com base nos estudo de Gontijo. 
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 Quanto a concepção de linguagem que subjaz à cartilha, foi possível observar que a 

perspectiva utilizada para o ensino da língua é a linguagem como instrumento de 

comunicação (GERALDI, 2006, p. 41). Como é possível notar no excerto abaixo: 

A Língua Portuguesa é, em Angola a língua oficial, de escolaridade e de 

comunicação nacional e internacional. É a Língua Veicular através da qual 

se emitem e recebem mensagens [...]. Ela desempenha também a função de 

veículo para a transmissão e aquisição de conhecimentos [...] 

(CHAMUHONGO; CARVALHO, 2003, p. 1) 

 Ou seja, a concepção que prevalece no livro analisado é a corrente do pensamento 

linguístico que concebe a língua como código responsável por transmitir mensagens entre 

interlocutores. 

 Durante a construção da pesquisa, nos deparamos com certas surpresas que nos 

possibilitou ampliar os conhecimentos a fim de compreender melhor a realidade angolana. 

Por exemplo, ao estudar o livro didático e o guia que o acompanha, descobrimos que a 

Língua Portuguesa não é língua materna da maior parte da população de Angola, mas mesmo 

assim é adotada pelo manual oficial do Estado angolano, devido a uma opção política. Além 

disso, por não existir uma variação linguística angolana reconhecida oficialmente, os alunos 

estudam a variação europeia que difere da utilizada no dia a dia dos falantes nesse país. 

 Por fim, de acordo com os dados da agência oficial de Angola (Agência Angola 

Press), o país possui um total de 25% de analfabetos (dados de 2017) e o principal 

impedimento para superar esses números deve-se ao fato de o Estado dever os provimentos 

aos professores desde 2015 e, por isso, conta com professores voluntários não habilitados. 

 Baseado nas análises da pesquisa e nas incertezas despertadas por ela, é possível 

inferir sobre as consequências desse processo de ensino-aprendizagem. Considerando que o 

processo de independência de Angola completa 43 anos em 2018, nos interpela pensar como 

uma alfabetização de características tradicionais que preserva aspectos coloniais (como a 

variação linguística) e que se orienta pelos organismos internacionais se submetendo a lógica 

neoliberal pode potencializar a verdadeira independência de um povo? Como essa proposta 

de alfabetização contribui na construção da identidade angolana? 
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Resumo: Os variados modos de aprender e ensinar, no campo da alfabetização, reconhecem a 

importância do papel docente, dos referenciais teóricos e da metodologia de ensino. A pesquisa 

participante, realizada em uma sala de primeiro ano do Ensino Fundamental público, objetivou 

analisar práticas pedagógicas de alfabetização que articularam princípios da Pedagogia Freinet a 

instrumentos digitais, especificamente, o computador. A análise qualitativa de dois episódios, pautada 

no referencial teórico da Psicologia Histórico Cultural, discutiu o papel da mediação no processo de 

alfabetização e das práticas pedagógicas que visam o desenvolvimento, segundo Sforni (2015). 

Revelou-se a significância da mediação docente, do reconhecimento do contexto dos alunos, seus 

hábitos e rotinas, do uso de instrumentos digitais contemporâneos como ferramentas auxiliares ao 

ensino, da ludicidade e da condução de atividades pedagógicas pautadas em bases teóricas claras, 

fatores que repercutem na produção de tecnologias educacionais e no engajamento discente, em 

processo de alfabetização.  

 

Palavras-Chave: Alfabetização. Pedagogia Freinet. Psicologia Histórico Cultural. 

 

 

Introdução 

 

 Os diferentes métodos de alfabetização, galgados em variados aportes teóricos, 

representam instrumentos teórico-conceituais de ensino da leitura e escrita que norteiam a 

atividade docente. No entanto, estes representam apenas um dos variados elementos da 

complexa tecitura que envolve os processos de alfabetização, o qual mobiliza discentes, 

docentes, legisladores e intelectuais, nos âmbitos da sociedade civil, administração pública e 

instituição escolar. Embora a legislação prescreva determinados modos de aprender e 

ensinar, pautados em certas concepções de ensino, a (re)combinação de referenciais teóricos, 

articulados ao contexto histórico-cultural atual podem trazer aspectos interessantes para 

(re)pensar o processo de ensino-aprendizagem e a atividade docente, focalizando seu aspecto 

criativo e reconhecendo os aportes teóricos sob os quais se ancora. 

 Atualmente, o acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) atingem 

diferentes camadas sociais, faixas etárias e adentram espaços institucionais, demandando ao 

campo educacional investigar modos de ensinar que articulem as teorias educacionais a estas 
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ferramentas, de modo educativo, no entanto, as tecnologias de ensino estão além do uso de 

instrumentos digitais. 

 A clareza dos princípios epistemológicos permite ao docente modos de organização 

de sua prática e criação de atividades de ensino pautadas no contexto em que atua, combinado 

a instrumentos pedagógicos acessíveis, que engajem os alunos e torne o ensino mais 

significativo para eles. 

 

O contexto da pesquisa: aspectos metodológicos 

 

 Este artigo reúne situações integrantes de uma pesquisa de Mestrado mais ampla e em 

desenvolvimento, a qual objetiva analisar como as crianças se apropriam e usam 

determinados instrumentos técnico-semióticos presentes no universo digital, verificando o 

uso do computador e a apropriação da escrita, através de pesquisa participante, realizada 

durante oito meses em uma sala de primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola 

pública do interior do Estado de São Paulo. 

A pesquisa participante permitiu um trabalho participativo e articulado a professora. 

Segundo Ezpeleta e Rockwell (1989), esta abordagem metodológica destaca: "[...] processos 

que, por algum motivo, chamam a atenção do pesquisador e são anteriores à sua preocupação 

e à sua presença; ou processos que, também por algum motivo, o pesquisador quer provocar". 

As autoras ainda pontuam a articulação entre pesquisa participante e observação 

participante, na seguinte explicação: 

 
[...] não se pode falar de pesquisa participante sem falar de "observação 

participante". Por isso, sugere, noutro momento, que a pesquisa participante 

deveria expressar precisamente a conjunção da observação participante com 

a participação da pesquisa (num projeto popular). (EZPELETA, 

ROCKWELL, 1989, p. 82) 

 

A coleta de dados previu observações participantes, com registros em diário de 

campo, além de nove encontros, compostos por atividades realizadas junto aos alunos, 

conduzidas pela pesquisadora em parceria com a docente regular, áudio e vídeo-gravados. 

Durante os registros em diário de campo, observou-se práticas pedagógicas de alfabetização 

que mereceram ser analisadas e discutidas, as quais serão aqui apresentadas. 

 Neste trabalho, objetivou-se enfocar a atividade docente, dando visibilidade às 

práticas pedagógicas voltadas à alfabetização, assentes nos princípios da Pedagogia Freinet e 
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que incorporaram o uso de instrumento digital como ferramenta pedagógica, focalizando o 

computador. Observou-se as repercussões destas para os sujeitos envolvidos.  

 Para a análise de dados, selecionou-se dois episódios ocorridos em sala de aula e 

registrados em diário de campo. Estes foram analisados sob abordagem qualitativa (Lüdke e 

André, 1986), a qual preocupa-se com a compreensão de um determinado grupo social, 

centrando-se na investigação da dinâmica destas relações.  

 Os dados foram discutidos com a contribuição dos conceitos da Psicologia Histórico 

Cultural, privilegiando a questão da mediação semiótica e interpessoal no processo de 

apropriação da linguagem escrita.  

  

Caracterização discente: os sujeitos digitais  

 

 A turma investigada, correspondente ao primeiro ano do Ensino Fundamental, era 

composta de 27 alunos, entre os quais 16 meninas e 11 meninos, de faixa etária entre de 6 e 7 

anos (nascidas entre 2011 e 2012), moradores do bairro onde a escola se situa, provenientes 

de classe socioeconômica baixa e, em sua grande maioria, de etnia parda e negra. Observa-se 

que duas alunas ingressaram no segundo semestre letivo e um aluno recebia atendimento 

domiciliar especializado, dada uma condição de saúde que o impossibilitava de se deslocar 

até a escola.  

 No início da coleta de dados, em roda de conversa, foi perguntado onde as crianças 

ficavam e o que costumavam fazer no contraturno da escola e a maioria informou ficar em 

casa, brincando com outras crianças (amigos e parentes), praticar esportes no bairro (como 

jogar futebol) e jogar games nos celulares ou tablets próprios ou dos pais e irmãos.  

 O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)5 e o Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade de Informação (Cetic.br), a TIC KIDS ONLINE - Brasil, 

realizaram em 2015 uma investigação que contemplou entrevistas domiciliares em 350 

municípios brasileiros, investigando hábitos virtuais de crianças e adolescentes entre 9 a 17 

anos. Através desta, verificou-se quais eram os hábitos e acessos digitais deste público, 

resultando no alto índice de acessos à internet por meio de equipamentos eletrônicos/digitais. 

 
5 Vinculado, entre outros, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio do Centro Regional de Estudos para 

o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br - NIC.br). 
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dentre os dados desta pesquisa, considerou-se aqui os dados referentes ao computador de 

mesa, tablet e celular, os quais foram correlacionados aos campos de: a) classe 

socioeconômica (AB, C e DE); b) faixa etária (de 9 a 17 anos); c) regiões brasileiras; d) 

gênero. Tais dados foram evidenciados com a finalidade de conhecer o panorama nacional, 

no que concerne aos hábitos digitais das crianças e adolescentes, com vistas a realizar uma 

comparação aos participantes da pesquisa empírica.  

 

Tabela 1: Crianças e adolescentes, por equipamentos utilizados para acessar a internet 

  Instrumento Técnico Digital 

Categoria 

Computador Tablet  Celular  

N %  n % n % 

Gênero             

Masculino 44 44% 22 22% 90 90% 

Feminino 35 35% 24 24% 91 91% 

Classe Social             

AB 59 60% 34 34% 92 92% 

C 41 41% 22 22% 91 91% 

DE 21 21% 15 15% 89 89% 

Faixa Etária             

9 a 10 40 40% 36 36% 84 84% 

11 a 12 41 41% 28 28% 87 87% 

13 a 14 41 41% 18 18% 92 92% 

15 a 17 38 38% 17 17% 94 94% 

Região             

Norte 24 24% 14 14% 89 89% 

Nordeste 30 30% 23 23% 90 90% 

Sudeste 48 48% 25 25% 92 92% 

Sul 46 46% 22 22% 86 86% 

Centro-Oeste 34 34% 23 23% 94 94% 

Fonte: CGI.br6 - Adaptação das autoras 

 

 Tais dados revelam que a grande maioria das crianças e adolescentes brasileiras 

utilizam o celular. Em relação à faixa etária, este número cresce de forma diretamente 

 
6 Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 

2016 (https://goo.gl/GsdpRU). 

 



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

 

340 

 

proporcional ao crescimento etário, com números semelhantes em relação ao gênero e a 

despeito da classe econômica.  

 Observa-se que a pesquisa citada não considerara participantes mais novos, contudo, 

considerado o aumento progressivo em relação ao uso e o aumento da faixa etária, revela-se 

uma tendência de que este uso seja ampliado para outras faixas etárias, no sentido de 

antecipação desta relação.  

 A partir dos dados obtidos na coleta de dados, organizou-se a Tabela 2, referente aos 

hábitos digitais destes alunos, que traz uma amostra que constata esta hipótese: 

 

Tabela 2: Hábitos digitais dos participantes da pesquisa 

  Número de alunos Porcentagem (%) 

Equipamentos (PMR)     

  Computador 2 8% 

  Tablet (próprio)  6 24% 

  Tablet (terceiros) 2 8% 

  Celular (próprio) 4 16% 

  Celular (terceiros) 14 56% 

Aprendizagem      

  Autodidata 19 76% 

  Terceiros  6 24% 

Frequência de uso      

  Diária 10 40% 

  Frequente 10 40% 

  Esporádica 4 16% 

Acessos (PMR)      

  Jogos digitais 21 84% 

  Desenhos  8 32% 

  Música 1 4% 

  Vídeos  4 16% 

PMR - Possibilidade de mais de uma resposta.  

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados na pesquisa 

 

 Pôde-se constatar que os alunos têm utilizado as tecnologias digitais cada vez em mais 

tenra idade. Neste tocante, as tecnologias digitais mostram-se como recurso atual e já 

utilizado pelos alunos em outros espaços sociais, tema que demanda apropriação da escola, 

conduzindo a ferramenta com finalidade pedagógica, para que se converta em tecnologia 
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educacional digital que medeie os processos de ensino. Considerando tais aspectos, o 

computador foi utilizado em atividades de sala de aula, explorando tal tecnologia digital em 

seu caráter formativo e auxiliar ao ensino-aprendizagem. 

 

Caracterização docente  

 

 A professora da sala investigada relatou, em entrevista informal, durante a realização 

da pesquisa, no âmbito de sua formação, ter concluído o Curso Normal Superior (CEFAM) e 

a licenciatura em Pedagogia por uma universidade pública estadual paulista. Trabalhou com 

diferentes níveis de educação (Educação Infantil e anos finais do Ensino Fundamental), em 

instituições públicas e privadas, tendo completado em 2018, dezoito anos de magistério, no 

entanto, foi o segundo ano que esteve com o primeiro ano do Ensino Fundamental. 

 Indicou também que considera atividades práticas, lúdicas e diferenciadas 

fundamentais para o desenvolvimento infantil e aquisição de conhecimentos, introduzindo, 

para além das atividades formais de ensino, modelagem, recorte e colagem, brincadeiras, 

atividades motoras e outras em sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento de 

diversas habilidades, visão que privilegia os âmbitos comportamental, motor, relacional e 

emocional, além do cognitivo. 

 Importa ressaltar que nesta escola, o coletivo docente se reúne, semanalmente, para 

estudar a Pedagogia Freinet. A participação no grupo de estudos não é obrigatória, no 

entanto, há grande adesão docente. É conduzido por uma das professoras que, além de 

trabalhar nesta escola municipal, também atua em uma Escola Freinet, além de ter realizado 

pós-graduação investigando esta teoria. 

 

Princípios da Pedagogia Freinet no processo de alfabetização: concepção teórica de um 

coletivo docente 

 

 O coletivo docente da escola investigada assumiu como referencial teórico norteador 

de sua prática pedagógica, a Pedagogia Freinet, importando aqui compreender melhor suas 

bases epistemológicas, princípios, modos de trabalho e concepção de educação: 
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Freinet defendia que a escola oferecesse um trabalho realizador, tendo como 

noção de trabalho a produção humana, defendida por Marx, que muito o 

inspirou [...] A militância de Freinet sempre foi em busca da construção de 

uma verdadeira escola do/para o povo. [...] 

Engajado nas questões políticas e sociais, Freinet sempre teve a consciência 

do papel que a escola exerce na reprodução social. Fundamentou sua 

pedagogia e elaborou seus instrumentos de trabalho sempre enfatizando o 

caráter libertário da educação. (BUSCARIOLO, 2015, p. 49-50) 

 

 Em sua experiência como professor, observando seus alunos e o contexto de sua 

época, Freinet propôs instrumentos pedagógicos e modos de organização escolar que 

redimensionaram o ensino tradicional disciplinador em voga, sendo exemplos destes: a aula-

passeio, o texto livre, o livro da vida, o plano de trabalho, o desenho livre, a imprensa, o 

jornal de parede, as assembléias, a correspondência escolar e os fichários autocorretivos. 

Ademais, pensando no coletivo docente, segundo Buscariolo, 2015, p. 51: "A prática de 

correspondência com outros professores franceses tinha como intuito divulgar suas ideias e 

trocar experiências docentes com seus pares". No que tange aos materiais de ensino:  

 

Junto aos seus parceiros do movimento, Freinet tomou a frente da campanha 

contra aos manuais escolares, que considerava artificial e 

descontextualizado para as crianças e, em parceria com os demais 

professores do movimento, deu início a criação de fichários escolares - 

material que se tornou um importante instrumento pedagógico da Escola 

Moderna (BUSCARIOLO, 2015 p. 53). 

 

 Embora tenha atuado em diferentes esferas do ensino, a grande contribuição do 

constructo freinetiano foram as ferramentas, que se consolidaram como técnicas, 

consideradas também como instrumentos de trabalho docente, conferindo lugar de relevância 

na relação professor-aluno, trazendo o trabalho e a cooperação como princípios 

estruturantes, reconhece a importância do outro no processo de ensino-aprendizagem.  

 As ferramentas, técnicas, instrumentos ou utensílios tecnológicos de Freinet seguem o 

mesmo princípio aplicado à criação das "leis de regras da vida", pautado no que é funcional; 

isto é, segundo Buscariolo (2015. p. 61): "pelo tateio experimental, a criança tende a 

reproduzir as experiências em que obteve êxito, incorporando-as como regras de vida. 

Portanto, a mesma lógica se aplica em relação às técnicas de trabalho propostas". 

 Tendo publicado suas experiências em jornais e revistas de educação, como discorre 

Buscariolo (2015, p. 52), Freinet acreditava "na força da união entre os educadores, no 

coletivo de trabalho como forma de resistência e transformação da realidade", o que é visto 
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no trabalho realizado pelo coletivo docente da escola investigada neste estudo. Em pouco 

tempo, ainda conforme a mesma autora (p. 52), ele conseguiu o apoio de professores de 

outros países, e: "em 1957, fundou a “Federação Internacional da Escola Moderna”: FIMEM, 

que, atualmente, conta com a participação de professores de mais de 30 países15 da Europa, 

África, Ásia e América Latina e Franco-Canadense". 

 Centrado nas etapas de desenvolvimento e na observação do comportamento infantil, 

na obra: “Ensaio da Psicologia Sensível” (1998), Freinet apresenta sua concepção de 

desenvolvimento e aprendizagem: 

 

A criança não é, no início, nem um ser passivo, nem uma marionete, nem 

uma cera mole extraordinariamente dócil entre as mãos de pais que teriam a 

pretensão de formá-la e de recriá-la. Já em seu nascimento, a criança é um 

ser rico de potencial de vida, que deve, para crescer e cumprir seu destino, 

satisfazer sua imperiosa necessidade de potência. (FREINET, 1998, p. 33) 

 

 O autor toma a natureza como ponto de partida, que, segundo Buscariolo (2015. p. 56) 

é "postulada quando ele define a lei do “tateamento experimental”, que se refere a tudo que 

nasce, cresce, se reproduz e morre", concebendo que a criança necessita de ajuda para se 

“constituir”, do outro, opondo-se à ideia de inatismo e espontaneísmo. Neste sentido, Freinet 

aproxima-se da visão Vigotskiana, no reconhecimento da importância do meio e da mediação 

do outro/signo para a apropriação da cultura. 

 Segundo Buscariolo, os métodos de alfabetização vêm sendo insistentemente 

debatidos no cenário educacional brasileiro por diversos autores7. Para Vigotski, a 

aprendizagem de um objeto cultural complexo como a linguagem escrita, depende de 

processos deliberados e mediados de ensino. Vigostki destaca: "[...] Da mesma forma que as 

crianças aprendem a falar, elas podem muito bem aprender a ler e escrever. Métodos naturais 

de ensino da leitura e da escrita implicam operações apropriadas sobre o meio ambiente das 

crianças. A leitura e a escrita devem ser algo que a criança necessite. (VIGOTSKI, 1998, 

p.156).  

 
7 Como se pode observar nos trabalhos de, segundo Buscariolo (2015, p. 86): "Smolka (1988; 1993; 1995; 

2010), Soares (1985; 2001; 2003; 2010), Nogueira (1991; 1993; 2013), Góes (1992; 2000), Mortatti (1999; 

2011; 2012); Gontijo (1996; 2001), Pacheco (1994; 1996), Goulart (2000; 2001; 2006), Leite (1982; 2006; 

2010) [...] entre outros. 
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 Conforme Buscariolo (2015, p. 87): "a citação acima nos remete à proposta 

freinetiana do Método Natural da aprendizagem da escrita (1977), o que nos dá subsídios 

para o diálogo entre os dois autores", e complementa: 

 

[...] Vigotski afirma a importância de ensinarmos a escrita através de 

“métodos naturais”, apesar de defender a escrita como produção humana, e 

parte da cultura, enfatizando que essa não “desabrocha” espontaneamente. 

Freinet, por sua vez, propõe o Método Natural da Escrita, e apesar de 

nomear esse método como “natural” - o que a priori nos faz inferir certo 

espontaneísmo -, ele não ignora e nem exclui a importância do outro para a 

aprendizagem da escrita pela criança, como já explicitado neste trabalho. 

Ele marca sua posição antagônica aos métodos tradicionais, cartilhescos, 

que, na maioria das vezes, tiram o protagonismo do educando do processo 

de apropriação da linguagem escrita (BUSCARIOLO, 2015, p. 87). 

 

 Vigotski destacou a dimensão transformadora da escrita no intelecto humano, 

importante também para a apropriação da cultura letrada. 

 Apesar de ter contribuído com a elaboração de instrumentos pedagógicos, Oliveira 

pontua que Freinet não concordava em dizer que elaborou uma metodologia de ensino, 

conforme explicitado no excerto: 

 

[...] é importante analisar o nascimento de cada “ferramenta”, de cada 

“técnica”, mostrando como cada uma ao ser introduzida no conjunto do 

projeto, o modifica, o torna essencialmente dinâmico e também orgânico: 

nenhuma pode ser praticada isoladamente. Isto não significa que as 

“técnicas Freinet” constituam um método. Freinet sempre rejeitou este 

termo que designa para ele um conjunto fechado de passos determinados e, 

em última instância, mais uma tentativa idealista de definir procedimentos a 

priori. O protótipo do “método” para ele é a pedagogia montessoriana que 

ele vê como dogmática e imutável. Mesmo que tenha sido inovadora no 

início, tornou-se ultrapassada pela sua incapacidade de evoluir, 

“escolarizou-se”. As “técnica Freinet”, ao contrário, formam um conjunto 

dinâmico, surgido de uma prática dialética, sempre questionado na ação, 

sempre aberto a mudanças e acréscimos. Uma das coisas que Freinet mais 

temia era que justamente que as técnicas por ele introduzidas se tornassem 

um “método”. (OLIVEIRA , 1995, p. 146 apud BUSCARIOLO, 2015, p. 

62). 

  

 Freinet elaborou ferramentas, técnicas, instrumentos pedagógicos que auxiliam na 

organização do ensino e podem ser compreendidas como tecnologias educacionais, 

compreendendo que: 
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[...] torna-se notório conhecer que as palavras técnica e tecnologia têm 

origem comum na palavra grega techné que consistia muito mais em se 

alterar o mundo de forma prática do que compreendê-lo. [...] A palavra 

tecnologia provém de uma junção do termo tecno, do grego techné, que é 

saber fazer, e logia, do grego logus, razão. Portanto, tecnologia significa a 

razão do saber fazer (RODRIGUES, 2001). Em outras palavras o estudo da 

técnica. O estudo da própria atividade do modificar, do transformar, do agir 

(VERASZTO, 2004; SIMON et al, 2004a apud VERASZTO, 2009, p. 21). 

 

 No entanto, téchnē também remete a um sentido de arte, de criação humana: 

 
Se pensamos em técnica, certamente, o que nos vem à mente é uma acepção 

em torno da habilidade de/para fazer algo, uma espécie de conhecimento 

específico que uma determinada função seja desempenhada. Entretanto, se 

formos um pouco mais a fundo, encontramos téchnē, ou seja, a técnica no 

sentido de arte. Porém, quando pensamos na tecnologia, pensamos, quase 

que instantaneamente, em um processo mais elaborado, responsável pela 

criação e pelo desenvolvimento de inúmeros produtos, e no estudo científico 

que envolve tal processo criatório. Novamente, etimologicamente falando, 

technología é o próprio dizer da técnica, ou seja, o modo como ela é 

organizada, elencada, sistematizada e pensada. A téchnē também se 

expressa como uma astúcia criativa, isto é, como habilidade para produzir 

algo, mas também pode ser compreendida como meio de produzir algo [...] 

(KUSSLER, 2015, p. 189-190, grifos do autor) 

 

 

 Em diferentes momentos históricos, o termo "tecnologia" atrela-se a história das 

técnicas, a história do trabalho e da produção do ser humano.  

 

A técnica surgia então, junto com o homem graças a fabricação dos 

primeiros instrumentos e a manifestação do intelecto humano na forma de 

sabedoria. De acordo com a Antropologia não há homem sem instrumento 

por mais rudimentares que sejam. São entidades que se autocompletam, de 

forma que se eliminado uma, a outra também desaparece por completo. 

(VERASZTO, 2004 apud Veraszto, 2009. p. 23). 
 

 A criação de instrumentos surge, a priori, para a manutenção da vida. 

 

A tecnologia, como modo de produção, como a totalidade dos instrumentos, 

dispositivos e invenções que caracterizam a era da máquina, é assim, ao 

mesmo tempo, uma forma de organizar e perpetuar (ou modificar) as 

relações sociais, uma manifestação do pensamento e dos padrões de 

comportamento dominantes, um instrumento de controle e dominação. 

(Marcuse, 1999, p.3). 
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 Para Veraszto (2009, p. 25): "o surgimento da linguagem também deve ser visto como 

uma das primeiras técnicas surgidas, ou uma tecnologia intelectual segundo Lévy (1993)". 

No entanto, no que diz respeito à Tecnologia Educacional, como acrescenta Candau (1979): 

 

A palavra "educacional" unida a "tecnologia" significa uma adjetivação da 

mesma. [...] Afirmar que a Tecnologia Educacional está inserida no âmbito 

da educação implica em que a Tecnologia não poderá encarar a educação 

como simples matéria a sofrer um tratamento tecnológico mas, pelo 

contrário, é a tecnologia que deverá sofrer um tratamento educacional que 

informará toda a sua realidade. (CANDAU, 1979, p. 62). 

 

 O uso de instrumentos está baseado entre as dimensões técnicas e semióticas, sob a 

qual, segundo Smolka (2010, p. 112): "Vigotski propõe a emergência da dimensão semiótica, 

isto é, a produção de signos, o princípio da significação, como chave para se compreender a 

conversão das relações sociais em funções mentais. Isso traz certas implicações - eu diria 

radicais - para o que chamamos de relação de ensino". Pino (2005, p. 135) complementa: 

 

Assim como Marx e Engels fizeram do instrumento técnico o mediador das 

relações dos homens com a natureza, Vigotski faz do signo o mediador das 

relações dos homens entre si. O paralelismo entre instrumento técnico e 

signo vai, porém, muito além da sua função de mediação, privilegiada por 

Vigotski, pois uma análise mais apurada. A mesma pessoa que manipula a 

ferramenta de trabalho imprime a ação uma significação (PINO, 2005, p. 

135). 

 

 Os instrumentos culturais carregam a dimensão técnica e também semiótica, em uma 

relação dialógica. Nesta perspectiva, o uso do computador enquanto instrumento técnico em 

sala de aula, quando direcionado para este fim e mediado pela figura docente, assume função8 

educacional, como sinalizado por Candau anteriormente. 

 

Episódios de análise: Discussões e interlocuções teóricas 

 

 
8 Compreendendo função conforme  Pino (1996, p.5): "dos vários significados atribuídos ao uso comum ou 

especializado do termo "função", destaco dois [...]: (i) um é sociológico, o de posição social à que vão 

associadas determinadas funções ou papéis; (ii) o outro é matemático, de correspondência entre os elementos de 

dois conjuntos. Compreende-se ainda, segundo o mesmo autor (2005, p. 99) que:"as funções não só tem origem 

no plano social mas recompõem, no plano pessoal, as relações de que participamos no plano social.  
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 Considerando os pressupostos da Pedagogia Freinet explicitados acima, atrelados a 

dimensão da livre expressão, ao tateio experimental e da co-responsabilização discente, 

apresenta-se práticas de ensino que partiram destas concepções teóricas e as 

redimensionaram, combinando a estas técnicas pedagógicas os instrumentos digitais 

contemporâneos, como o computador. Tais episódios serão analisados a luz da Psicologia 

Histórico Cultural, ressaltando os conceitos de mediação interpessoal e mediação semiótica. 

 

Episódio 1: Os Saltimbancos - mediação semiótica e atividade simbólica 

Primeiro dia de observação (Campinas, 10 de Agosto de 2018). 

 

Na primeira observação em sala de aula, a professora utilizou o recurso do carrinho9 para 

apresentar o vídeo da música: "Os saltimbancos". Inicialmente, apresentou somente o som, 

pedindo que os alunos identificassem quais animais estavam envolvidos através de seus sons 

característicos. Após, as hipóteses foram confirmadas ao assistir o vídeo, com a animação da 

música. As atividades subsequentes foram em torno do desenho dos animais e estudo de seus 

hábitos (hábitos de vida, habitat, classificação em grupos conforme sua alimentação, entre 

outros aspectos). (Diário de campo, Agosto de 2018). 

 

 Nesta atividade, integrou-se o computador em sala de aula de forma complementar às 

atividades em desenvolvimento, com objetivo claro e coerente ao projeto de ensino, 

envolvendo mediação semiótica e interpessoal, incitando a imaginação e a atividade 

simbólica. 

 Para Vigotski, o contato entre o ser humano e o mundo é indireto, isto é, mediado por 

signos, que por sua vez, podem ser compreendidos como "formações artificiais", na medida 

em que são sociais e não orgânicas ou individuais. A mediação semiótica pode se expressar 

por vias: "da linguagem, vários sistemas para contagem, técnicas mnemônicas, sistemas de 

símbolos algébricos, trabalhos de arte, escrita, esquemas, diagramas, mapas e desenhos 

mecânicos; todos os tipos de signos convencionais (Vigotski, 1981, p. 137 apud Wertsch, 

2007, p. 178, tradução das autoras). Durante a realização desta atividade lúdica e híbrida, a 

mediação se deu através do signo sonoro, correspondente ao som emitido pelos animais.    

 A descrição mostrou a perspectiva lúdica adotada pela professora para o trabalho com 

a alfabetização e a atividade docente possibilitou que uma simples operação do computador, 

direcionada a pesquisa de um tema, fosse ampliada e redimensionada, criando outros sentidos 

 
9 Estrutura móvel de madeira, que carrega computador e retroprojetor, destinada ao uso na sala de aula 
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para o instrumento digital. Neste tocante, o computador assumiu função educativa, uma vez 

utilizado como ferramenta para ampliação de acessos a informação. 

 No início das aulas, os alunos contavam fatos cotidianos, expressavam dúvidas e 

compartilhavam saberes. Após as apresentações verbais, o grupo de alunos escolhia uma 

narrativa para ser registrada no livro da vida, cuja professora era a escriba. O texto era 

narrado pela criança em colaboração com os colegas de turma, de modo que a produção 

textual coletiva era impressa pela professora e disponibilizada a todos os alunos, em forma de 

atividade. Segue exemplo: 

 

Episódio 2: Apropriação da escrita e coletividade 

Terceiro dia de observação (Campinas, 17 de Agosto de 2018) 

 

Em roda de conversa no início da aula, Hélio contou que passou o final de semana com a 

família em uma pousada, situada em uma cidade vizinha (que não soube dizer o nome) e no 

interior de uma floresta. O garoto contou que viu um macaco prego e gostou da experiência 

do contato com a natureza, pois lembrou-se dos animais que haviam estudado. A professora 

sugeriu que o grupo o auxiliasse a transformar a experiência em texto, registrada no Livro 

da Vida, o que foi feito, tendo como escriba a própria professora e como revisores, os 

colegas de turma.  (Diário de campo, Setembro de 2018). 

 

 Após a elaboração coletiva, o texto de Hélio foi digitado por um dos colegas de turma 

mais avançado no processo de alfabetização, Victor, auxiliado pela pesquisadora. Após a 

impressão, no dia seguinte, converteu-se em atividade pedagógica voltada à alfabetização 

para a classe.  

 O exercício consistia em pintar determinadas palavras mais recorrentes, acompanhado 

da produção de um desenho que explicitasse a cena contada no texto. Como a atividade foi 

realizada no modelo de Ateliers10, as crianças com maior dificuldade na alfabetização 

puderam contar com o auxílio de colegas de turma e da professora auxiliar, bem como da 

pesquisadora.  Também foram explorados (verbalmente e nas produções) aspectos já 

trabalhados, concernentes ao estudo dos hábitos dos animais e produções artísticas, com 

 
10 Divisão em grupos nas quais propõe-se diversos tipos de trabalho, referentes aos conteúdos disciplinares e 

curriculares. Os ateliês ocorrem simultaneamente, as regras são elaboradas pelos alunos e professor e a 

organização é sistematizada no Plano de Trabalho. Freinet definia-os como "canteiro de obras", segundo 

Oliveira (1995, p. 139): "a classe “Freinet” é isto: um lugar de produção: tudo nela evoca o trabalho produtivo, 

até o vocabulário usado pelo educador: a classe é um “canteiro de obras”, ela se subdivide em “oficinas” onde é 

fundamental a presença de “ferramentas” e o uso de “técnicas” de trabalho.  
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como exploração de cenário e esquema corporal, as quais foram expostas no exterior da sala 

de aula.  

 A organização dos alunos durante a atividade foi em roda de conversa, as quais eram 

realizadas diariamente, com duração de quinze a trinta minutos, sob a qual todos os alunos 

sentavam-se ao chão para conversa inicial. Segundo relato docente, a prática tinha objetivos 

variados, como apresentar a rotina e os Ateliers do dia, definir os ajudantes, exercitar a 

oralidade, relatar fatos interessantes, resolver conflitos internos, socializar avisos da 

coordenação escolar, sanar dúvidas, elaborar coletivamente o livro da vida, entre outros. 

 Tendo observado que os alunos traziam assuntos relevantes, indagações, 

problematizações, experiências pessoais e relato de fatos sociais para a roda de conversa e 

observando o fato de estes assuntos, muitas vezes, se encerrarem no plano discursivo, a 

docente sentiu necessidade de registrar tais discursos e trabalhá-los, em consonância às 

atividades de alfabetização, integrando os alunos em um trabalho coletivo, trazendo maior 

significação e engajamento discente. 

 Conforme Buscariolo: 

 

Segundo Freinet (1979), a ajuda ao desenvolvimento da criança só será 

positiva se o professor, por meio de observações precisas e sensíveis, 

conseguir captar a melhor forma de auxiliar a criança para que ela supra 

suas necessidades e anseios. Cabe aqui fazer uma distinção entre atender às 

necessidades e não à vontade do indivíduo. Ao insistir que as crianças 

tenham suas necessidades atendidas, a pedagogia Freinet não propõe que 

façamos as vontades das crianças, pois, segundo ele, os educadores têm que 

estar atentos aos interesses das crianças, orientando seu desenvolvimento e 

não satisfazendo as vontades delas ao “bel-prazer”. [...] 

Freinet parte da premissa de que o professor deve ocupar o lugar de 

investigador, observando atentamente as ações das crianças. Defende a 59 

necessidade de se conhecer cada aluno individualmente, para que ele possa 

de fato auxiliar a criança em suas dificuldades. (BUSCARIOLO, 2015, p. 

58-59). 

 

 A atividade de escrita repetiu-se com outros alunos, que sentiram-se à vontade para 

compartilhar vivências e sistematizá-las com o auxílio do coletivo. Mostrou-se interessante, 

no sentido em que produziu textos únicos e significativos para as crianças, que sentiram-se 

contempladas no compartilhamento de suas vivências. Tal fato colaborou para motivarem-se 

na escrita, interessando-se em registrar no livro da vida; além disto, desdobrou-se em 

exercícios variados de alfabetização, relacionando letras, sílabas, frases, textos, consciência 

fonológica, produções artísticas (desenhos), etc. As atividades não apenas ensinaram 
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conteúdos como desenvolveram processos psíquicos superiores, mobilizando a atenção, 

concentração, raciocínio, imaginação e memória. 

 No processo de alfabetização, tem relevância a palavra escrita, no sentido de que: 

 
O status atribuído à palavra impressa, também, tem estreita relação com a 

influência do pensamento marxista nas obras de Freinet. A filosofia 

marxista defendia o papel transformador da educação, ancorada nas 

condições materiais nas quais os sujeitos estão imersos, o que dá relevo aos 

princípios humanistas defendidos por Marx. Nessa perspectiva, o objetivo 

da educação é humanizar a natureza e o próprio homem, que é parte desta 

natureza, contrário ao modelo capitalista, que, na busca desmedida pelo 

lucro, acaba por desrespeitar a própria condição humana. (BUSCARIOLO, 

2015, p. 52). 
 

 Desta forma, os modos de organização, o fato de levar em conta o contexto dos alunos 

e os corresponsabilizar por seu processo de ensino-aprendizagem, revela uma perspectiva de 

sujeito e sociedade preocupada com as características histórico-culturais e sociais dos 

educandos, bem como com seu desenvolvimento ontogenético. 

 Os episódios apresentados podem ser interpretados sob o que foi denominado por 

Sforni (2015, p. 381) como "os cinco princípios orientadores da ação docente", a saber: 1. 

Princípio do ensino que desenvolve; 2. Principio do caráter ativo da aprendizagem; 3. 

Princípio do caráter consciente; 4. Princípio da unidade entre o plano material (ou 

materializado) e o verbal; 5. Principio da ação mediada pelo conceito; os quais exigem ações 

docentes. Ressalta-se algumas ações docentes que retomam estes princípios. 

 O Primeiro Princípio revelou-se sob a ação docente de oferecimento de situações 

atuantes na zona de desenvolvimento proximal do alunado, uma vez que, coletivamente, 

questões de alfabetização foram abordadas, sob a mediação semiótica (signo-palavra) e 

interpessoal (exercida através dos pares e da professora). O Segundo Princípio disse respeito 

aos modos de participação individuais e coletivos dos estudantes, orientados pela docente, 

cuja participação ocorreu de modo constante, tanto na elaboração das atividades quanto no 

decurso de realização destas.  

 Referente ao Terceiro Princípio, revelou-se uma ação docente atenta às manifestações 

verbais dos alunos, que sinalizaram o estabelecimento de relações de cada sujeito, entre o 

particular e o geral. Observou-se a presença do Quarto Princípio na aproximação entre o 

plano material (neste caso, o computador e os registros discentes) e a linguagem verbal (oral 

e escrita). No que tange ao Quinto Princípio, percebeu-se que a docente incluiu novos 
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problemas de aprendizagem, posteriormente, em movimento de constante atuação 

pedagógica, atuando, novamente, na zona de desenvolvimento proximal. 

 Pontua-se que a docente não seguiu materiais previamente disponibilizados pela 

escola ou por outros órgãos prescritivos, mas criou situações de ensino singulares e 

significativas para seus alunos, envolvendo habilidades de alfabetização. Tendo como foco a 

apropriação da linguagem escrita, as atividades não prescindiram dos princípios norteadores 

da Pedagogia Freinet, como a cooperação e o trabalho, permitindo a transform(ação) do 

ensino tradicional da língua materna baseado em apostilas, que muito se vê. 

 

Conclusões 

 

  Os episódios apresentados, que revelaram atividades pedagógicas utilizando técnicas 

da Pedagogia Freinet e o computador, mostraram-se fecundas, no sentido de possibilitar o 

maior engajamento dos alunos e integrar as tecnologias digitais no processo de ensino-

aprendizagem, focalizando o processo de apropriação da escrita. Os instrumentos digitais 

exerceram mediação semiótica que foi ressignificada a partir da mediação interpessoal, fruto 

da ação docente. 

 Pode-se considerar que os instrumentos pedagógicos também configuram-se como 

tecnologias educacionais e surgem nos variados contextos, levando em consideração a ideia 

de sujeito e sociedade que se espera formar, combinando material teórico e técnico. O que 

fica evidente é a fundamental noção do aluno concreto e a clareza dos objetivos formativos. 

 Neste tocante, a tecnologia educacional não precisa, necessariamente, estar atrelada, 

necessariamente, a instrumentos técnico-semióticos digitais, mas aos modos de organização e 

regência do ensino, por meio de instrumentos pedagógicos mais adequados ao contexto 

singular de cada sala de aula, tornando a prática educativa ativa, concreta e imbuída de 

sentido para os sujeitos envolvidos. 
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Resumo: Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo foi investigar os contributos 

do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/Pnaic, enquanto elemento fomentador de 

práticas de leitura para o deleite. Neste texto, direcionamos nosso olhar para a influência da leitura 

deleite na formação leitora de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. A pesquisa é 

qualitativa, do tipo estudo de caso, cujos dados foram coletados numa escola pública do município de 

Maceió, por meio de observações em sala de aula e rodas de conversa. Fundamentamos as análises 

com base em: Morais (1996), Zumthor (2014), Ferrarezi Júnior e (2017), Brasil (2012), entre outros. 

Os resultados apontam que as experiências vivenciadas a partir das práticas de leitura deleite 

proporcionaram o encantamento nas crianças ao ouvir, ver e experienciar o contato com livros de 

forma prazerosa, o que possibilitou um avanço na formação leitora dessas crianças.  

 

Palavras-chave: Leitura deleite. Formação de leitores. Pnaic. 

 

 

Introdução 

Neste artigo, apresentaremos parte de uma investigação acerca de um modo distinto 

de ler, intitulado: leitura deleite, que é realizado na modalidade oral, pelo/a professor/a com o 

propósito de fomentar encanto, prazer e gosto em ler literatura em estudantes que cursam os 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa prática de leitura foi fomentada pelo Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (doravante Pnaic). Para tanto, os professores 

alfabetizadores vivenciaram uma formação em rede, que dentre outras atividades orientava 

que a leitura deleite de bons textos passasse a fazer parte da rotina diária na sala de aula, 
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sobretudo no ciclo de alfabetização, com intencionalidade de provocar encantamento, prazer 

em ler e desenvolver memórias afetivas acerca dos textos escutados.  

O interesse pela pesquisa sobre “leitura deleite”1 no ciclo de alfabetização surgiu a 

partir da experiência vivenciada, quando atuamos na formação de professores alfabetizadores, 

bem como, nas atividades de mediação de leitura para crianças no Município de Maceió. Tais 

ações nos motivaram a querer investigar como acontecem as mediações da “leitura deleite” 

dentro da dinâmica da sala de aula, aprimorando nosso olhar também para a performance 

do/a professor/a ao realizá-la em voz alta e também para a recepção das crianças durante e 

depois das práticas de leitura deleite. 

É importante considerar que a realização de momentos destinados à “leitura deleite” 

ocorridos na escola, nos espaços de formação de professores e em seminários pode estimular 

o olhar com mais atenção por parte das crianças, no que diz respeito à presença e os 

movimentos do corpo e da voz.  

Para Geraldi (1997), para que seja possível proporcionar “deleite” 2 é oportuno que os 

estudantes  sejam conduzidos a perceber a beleza do texto, sem que ele leve consigo questões 

previamente enunciadas, sem querer usar o texto para outros fins, devendo ter como único 

propósito os fins estéticos, poder senti-lo por completo, sem é claro perder de vista o enredo 

contido nele.  

Dessa forma, entendemos que desenvolver uma pesquisa sobre “leitura deleite” 

justifica-se, por um lado, pela necessidade de contribuir com a prática do professor dos anos 

iniciais, no tocante ao lugar prioritário que a leitura fruição deve ocupar nas suas decisões 

didáticas; e por outro lado, porque também é necessário conhecer o que as crianças pensam e 

como concebem a prática da leitura de leite.  

Diante do exposto, buscamos respostas para as seguintes questões: Como o professor 

a realiza a leitura deleite? Como os alunos têm reagido ao momento destinado à “leitura 

deleite”? Quais gêneros são mais lidos e apreciados pelos alunos? E ainda, como os alunos 

dos anos iniciais concebem às práticas de leitura deleite em sala de aula? 

 
1 Entendemos “Leitura Deleite” como a leitura que tem como único e exclusivo objetivo promover o prazer, o 

deleite e o desfrute saboroso do texto, cujo objetivo principal seja desfrute do mesmo. 

2 Concebemos ler para “deleite” um momento singular que ao ouvir ou ler um texto o sujeito sinta prazer e 

encantamento pelo texto, entre aspas, visto que, sentir deleite por um texto é algo bastante singular e único.  
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Para responder a esses questionamentos, buscamos apoio teórico em autores que 

discutem a “leitura deleite”, dentre eles: Brenman (2005), Geraldi (1997) e Morais (1996); 

para contribuir com a temática da performance, recorremos a Brenman (2005) e  Zumthor 

(2014); sobre formação leitora buscamos a contribuição de Ferrarezi Júnior e Carvalho 

(2017) e Riter (2009). 

 

O caminho metodológico  

Nesta seção, discorreremos sobre o caminho metodológico que sustentou esta 

pesquisa, que se caracteriza como de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, 

fundamentada numa relação ativa entre o sujeito da pesquisa e seu contexto. Os dados foram 

coletados em duas turmas, sendo uma turma do 3º ano e outra do 4º ano dos anos iniciais, 

buscando a partir de suas singularidades, identificar a influência do Pnaic nas práticas de 

leitura realizadas na escola, por professores que participaram do referido programa, sobretudo 

no que diz respeito à “leitura deleite”, observando como esta prática reverberou nas crianças. 

A professora selecionada do 3º ano, chama-se Jaqueline3, tem 55 anos, é natural de 

Recife-PE, cursou Magistério em colégio normal no interior de Pernambuco. Possui duas 

graduações, uma em instituição pública e outra graduação em instituição particular. Leciona 

há 39 anos, desde então trabalhou principalmente com os anos iniciais do ensino 

fundamental, com foco no ciclo de alfabetização, lecionou tanto em escolas públicas quanto 

em particulares e exerceu a função de Coordenadora Pedagógica. 

A professora do quarto ano chama-se Suzana, tem 41 anos, nascida em Maceió.  É 

graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas e pós-graduada em Supervisão 

e Orientação Escolar, em uma instituição particular. Trabalhou cerca de 13 anos, em uma 

escola da rede privada, em Maceió.  

A escola lócus da pesquisa funciona em prédio considerado de grande capacidade e 

possui cerca de 20 salas de aula, sala de professor, secretaria, sala da equipe diretiva, quadra 

de esportes coberta, refeitório, banheiros, dispensa para a merenda escolar. O público 

atendido nessa escola é do 1º ao 5º ano do ensino fundamental; a capacidade atendida por 

 
3 Todos os nomes das pessoas participantes da pesquisa são fictícios em cumprimento aos aspectos éticos da 

pesquisa. 
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turma é de 20 crianças no 1º ano, 25 crianças no 2º ano, 25 crianças no 3º ano e 30 crianças 

nas turmas de 4º e 5º ano (dados do Projeto Político Pedagógico4 da escola).  

As turmas do terceiro e do quarto ano, que fizeram parte desta pesquisa, encontravam-

se, na ocasião da pesquisa, na faixa etária dos 8 aos 10 anos, eram residentes em um bairro da 

periferia de Maceió, e todos possuíram professores/as que participaram do Pnaic desde 2013. 

A turma do terceiro ano, quando iniciamos a coleta de dados, era composta por 21 crianças, 

sendo nove meninos e doze meninas, da a faixa etária de oito a dez anos. Todas as crianças 

estudavam na escola, desde o primeiro ano e os professores anteriores haviam também 

participado do Pnaic. A turma do terceiro ano concliu o ano letivo de 2016 apresentando o 

seguinte perfil: 15 alunos alfabéticos, 06 silábico-alfabético e 02 silábicos.  

A turma do quarto ano era composta por 22 crianças, sendo 10 meninos e 12 meninas 

com faixa etária de 10 a 11 anos, do total apenas uma criança não estudou na escola desde o 

primeiro ano, as crianças foram acompanhadas pela mesma professora desde o 3° ano, todos 

os estudantes chegaram ao 4º sabendo ler e produzindo textos previstos para o ano. O avanço 

das turmas é visível, ao olharmos para a turma do 3º ano percebemos que ao término do ano 

letivo não existia nenhuma criança pré-silábica. Enquanto que a turma do 4º ano passou a 

desenvolver aprendizagens significativas tanto com a leitura quanto com a escrita.  

 

A formação para a leitura deleite no pnaic 

O Pnaic considera a “leitura deleite” uma estratégia para a promoção do prazer em ter 

contato com textos literários, ao mesmo tempo em que possibilita a ampliação do repertório 

dos textos literários pelo professor alfabetizador. O caderno 3 (BRASIL, 2012), do ano 3 

chama a atenção dos professores do terceiro ano para o desenvolvimento de atividades que 

visam a fluência leitora das crianças, alertando que as atividades voltadas para a destreza na 

leitura não devem vir em segundo plano e que devem fazer parte da rotina da sala, cabendo 

ao docente estabelecer esse tempo primordial para a formação dos jovens leitores (BRASIL, 

2012).  

O caderno curricular do Ano 3 (BRASIL, 2012) unidade 3, orienta que as crianças 

podem fazer uso do espaço voltado para a “leitura deleite” em: “ momentos livres; ao 

 
4Projeto Político Pedagógico (PPP) o documento á época da pesquisa estava em fase de reformulação. 
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terminar uma determinada atividade; antes da professora iniciar as atividades do dia; 

aguardando os pais no momento da saída” (BRASIL, 2012, p. 14). A respeito dos momentos 

individualizados de leitura fruição, o caderno orienta também que é possível ampliar a 

experiência do momento solitário para um momento solidário, da seguinte forma, o professor 

pode propor que em um dia da semana as crianças possam se encaminhar ao cantinho da 

leitura 5e locar um livro de sua preferência, ou que as crianças realizem leituras oralizadas 

para pequenos grupos, ou que escutem seu próprio professor lendo em voz alta, ou que o 

espaço sirva também como lugar para pesquisa de projetos didáticos que por ventura estejam 

sendo desenvolvidos em classe (BRASIL, 2012). 

O Pnaic mostra que para os leitores iniciantes, como no caso das crianças do ciclo de 

alfabetização, é necessário que o professor tome algumas decisões em relação aos textos que 

serão lidos pelos alunos.  Por exemplo, a criança do 1º ano precisa desenvolver diferentes 

capacidades e conhecimentos. Em relação à leitura compartilhada, por exemplo, esta é uma 

atividade propícia ao desenvolvimento de conhecimentos acerca da escrita e das estratégias 

de leitura utilizadas em momentos de leitura autônoma, mas é nesta interação entre a criança 

e leitor mais experiente, que amplia o conhecimento delas acerca do ato de ler.  

De fato, sempre a leitura pode e deve ser realizada em sala de aula, seja ela: “[...] em 

voz alta, expressiva, protocolada, compartilhada, silenciosa, autônoma e coletiva”, como 

defende Lovato (2016, p. 139).  O que é significativo aqui é que ela aconteça e cumpra seu 

papel na elevação tanto do nível de letramento do sujeito quanto do seu nível de proficiência 

leitora. 

Nessa perspectiva, o Pnaic viabiliza o trabalho da leitura em voz alta ao disponibilizar 

um rico e diferenciado acervo.  Lovato6 (2016), em sua pesquisa, reafirma as orientações 

trazidas pelo programa, em relação à utilização dos livros literários, pois: 

A mediação da leitura do livro literário, conforme sugestão na formação do 

PNAIC, começa pela capa, com a leitura, observação e interpretação por 

parte dos alunos e conduzidas pelas docentes e a leitura da biografia do 

 
5 Espaço sugerido no caderno do Ano 3 Unidade 07/ PNAIC como lugar de incentivo á leitura e manuseio de 

livros, mas este lugar servirá de suporte para outros suportes de escrita, como: jornais, gibis, histórias em 

quadrinho, etc. (BRASIL, 2012, p. 23) 

6 Dissertação: O pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC/2013) e os professores do Município 

de Castelo- ES, de Regiane Gava Lovato. Belo Horizonte, 2016. 
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autor. Durante a leitura do livro, a professora, mostra as imagens, faz os 

questionamentos que considera relevantes e ouve as opiniões dos educandos 

(LOVATO, 2016, p. 145). 

O que se constata é que o Pnaic delimita o lugar que a “leitura deleite” deve ocupar 

nos planejamentos dos docentes, orientando-os para que essa leitura faça parte da rotina da 

escola, procurando ocupar o lugar de prestígio nos planejamentos escolares.  O espaço da 

leitura para o “deleite” tanto pode ser ocupado pelo professor quanto pelo estudante, a leitura 

deleite, conhecida também como leitura-fruição, poderá ter lugar garantido todos os dias em 

sala de aula. Por isso, “é importante, também, que o leitor – professor ou aluno – conheça o 

texto a ser lido e se prepare para a leitura de modo a poder envolver os alunos nessa 

atividade” (LEAL; ALBUQUERQUE apud LOVATO, 2016, p.139). 

A pessoa que lê em voz alta, junto ao binômio voz e corpo, realiza a performance 

leitora, fazendo uso de todos os seus sentidos de forma plena, procurando sentir o cheiro e o 

sabor de cada palavra do texto literário, vivenciando a sonoridade das palavras. Ao viver o 

texto através do corpo e da voz, a pessoa que lê dá sentido ao texto procurando gerar prazer 

no ouvinte.   

Dessa forma, o lugar sensorial do texto vem à tona durante a performance, 

proporcionando no ouvinte a recepção do texto. Conforme Zumthor (2014, p. 51), recepção é 

um “termo de compreensão histórica que designa um processo”. É a partir desse corpo e da 

voz que lê o texto, que o processo de composição da performance toma corpo. Para Morais 

(1996, p. 112), performance de leitura é “o resultado, o grau de sucesso da atividade de 

leitura”. Sucesso que poderá ser obtido a partir da leitura em voz alta, que deverá ser 

realizada “de modo desejante, tematizando textos literários, histórias densas de significados” 

(BRENMAN, 2005, p. 65), proporcionando às crianças uma proximidade com o mundo 

letrado. 

 

 

As práticas de leitura deleite em turmas do terceiro ano e  do quarto ano do ensino 

fundamental 



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

 

359 

 

Nesta seção nosso foco será as atividades de “leitura deleite” vivenciadas por duas 

turmas de 3º e 4º ano da Escola Municipal Flor de Liz, procurando identificar as 

contribuições do Pnaic, no que se refere as orientações para a realização desta prática. 

Durante as observações, as práticas leitoras realizadas pelas professoras em sala de 

aula, foram sendo reveladas. Levantamos quantas leituras de literatura eram praticadas neste 

ambiente e também quais livros foram lidos. Vale registrar que foram realizados sete 

momentos de observação em cada turma, sempre com o mesmo foco: o momento deleite.  

Todas as observações foram previamente agendadas e o período observado foi o início 

do ano letivo da escola, que correspondeu ao primeiro semestre.  Inicialmente organizamos 

uma tabela contendo as informações relativas ao quantitativo de leituras realizadas, 

considerando que o ano letivo desta escola se iniciou em maio de dois mil e dezesseis e 

terminou em março de dois mil e dezessete. Vejamos o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Quantitativo de livros lidos durante as observações 

 

Quantidade de livros lidos no 

mês 

 

Quantidade de livros lidos no 

ano 

 

Periodicidade 

 

Em média: 15 livros 

 

Em média: 52 livros lidos  

 

Em média: 3 livros por 

semana 

Fonte: Elaborado pela autora - Dados da pesquisa 

Os dados acima só foram possíveis a partir do questionário respondido pelas 

professoras. Para tanto, perguntamos quantas vezes por semana a “leitura deleite” era 

realizada. Ambas responderam que fazem essa atividade três vezes por semana. Neste 

cenário, vale lembrar que não estão inclusos os livros lidos pelos próprios estudantes, durante 

o acesso ao Cantinho de leitura disposto na classe. Não estão contabilizados também os lidos 

por eles fora dos muros da escola. Pensar na leitura anual de 52 livros apreciados por 

estudantes em conclusão do ciclo de alfabetização e dos recém-alfabetizados é estimular a 

“[...] capacidade de maravilhamento com uma rima, com uma construção frasal, com a beleza 

que as palavras [...] podem propiciar” (RITER, 2009, p.53).  
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Durante as observações realizadas no período de agosto a outubro de 2016, a “leitura 

deleite” ocupou sempre o primeiro momento da aula e os títulos lidos em voz alta pelas 

professoras foram sistematizados na tabela 1.  

Tabela 1 – Títulos lidos durante as observações 

3º ANO GÊNERO 

TEXTUAL 

4º ANO GÊNERO 

TEXTUAL 
TÍTULOS LIDOS TÍTULOS LIDOS 

A economia de Maria, de Telma 

Guimarães. Editora do Brasil 

Conto Disciplina do Amor, de 

Lygia Fagundes Telles. 

Conto 

Balas, bombons, caramelos, de 

Ana Maria Machado. Ed. 

Moderna 

Conto A ilha das Fitinhas, de 

Gianinna Bernardes. Ed. 

Imprensa Alagoana 

Conto 

Até as princesas soltam pum, de 

Illan Braman. Ed. Brinque-Book 

Conto Vida de Boneca, de 

Luciana Rigueira. Ed. 

Paulinas 

Texto em 

Verso 

Só um minutinho, Yui Morales. 

Ed. FTD. Tradução de Ana 

Maria Machado 

Conto A pipa e a flor, de Rubem 

Alves 

Fábula 

Pai, todos os animais soltam 

pum?, de Illan Braman Ed. 

Brinque-Book 

Conto A menina de barro, de 

Gianinna Bernardes. Ed. 

Imprensa Alagoana 

Conto 

A poluição tem solução, de 

Guca Domênico. Ed. Nova 

Alexandria 

Livro em 

verso e 

prosa 

A ovelha negra de Rita, de 

Silva. Ed. Cortez 

Narrativa por 

imagem 

Era uma vez uma joaninha, de 

Márcia Portela 

 

Conto 

Feminina de Menina, 

Masculino de menino, de 

Sônia Magalhães. Ed. 

LEYA BRASIL 

Conto 

Fonte: Elaborado pela autora - Dados da pesquisa. 

Com base no quadro acima, constata-se que o gênero mais lido pelas professoras foi o 

conto, que é um gênero narrativo e, para ser conto, o mesmo exige “rapidez de ação, 

concentração de tempo e espaço, e exclusão de todo e qualquer incidente lateral” (CENTRO 

DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURAL, AÇÃO COMUNITÁRIA, 

2011, p. 6). Desde sua escolha pelo autor, esta nunca se faz de forma gratuita ou casual. 

Segundo Coelho (2000), encontramos no gênero conto um gênero que recupera um momento 

expressivo na vida do personagem. Esse gênero carrega em si uma visão de mundo que o 
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autor elege para comunicar ao leitor, seguindo estruturas singulares. É um gênero que carrega 

em sua essência a visão de mundo presente na trama, que está relacionada a uma parcela de 

vida (COELHO, 2000) que possibilita ao leitor fazer uso da intuição a partir de um 

fragmento, relacionando-o ao todo do qual faz parte. 

Salta-nos aos olhos que a opção pelo conto foi cuidadosamente eleita pelas 

professoras. Ambas possuíam em mãos, durante a realização da “leitura deleite”, seus 

planejamentos de leitura.  

A opção pelo conto nos pareceu acertada para o público de estudantes de 3º e 4º ano, 

uma vez que, “desde os primórdios, o conto tem-se revelado como a forma privilegiada da 

literatura popular e infantil” (COELHO, 2000, p. 71). Texto que se organiza em poucas 

páginas, portanto de relato curto e denso, possui uma unidade dramática ou um pretexto 

central, ou até mesmo um conflito (CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM 

EDUCAÇÃO, CULTURAL, AÇÃO COMUNITÁRIA, 2011). Os personagens da trama e os 

fatos são reduzidos, possui uma estrutura feita cuidadosamente e organizada para “prender” 

seus leitores, persuadindo-os com a veracidade da trama, ainda que o mesmo contemple 

eventos fantásticos ou irreais. 

Os livros utilizados durantes aos momentos observados faziam parte do acervo da 

escola, como também do acervo pessoal das professoras. Dos sete títulos lidos na turma do 3º 

ano, quatro fazem parte do acervo 27, destinado ao segundo ano. Já no 4º ano, apenas o título 

“A pipa e a flor” (ALVES, 2011), (ver anexo D), faz parte do acervo das obras 

complementares, enviadas para as turmas do 3º ano, pelo Pnaic.  

Reiteramos aqui nossa concepção acerca da leitura para o deleite, a concebemos como 

aquela que possui em sua essência o encantamento pelo texto lido, no entanto consideramos 

que leitura pretexto àquela que em seus desdobramentos pós-leitura tem como objetivo 

principal levar informações aos seus interlocutores.  

Ao analisarmos um extrato de aula observada na turma do 3º ano da professora 

Jaqueline, cujo livro lido foi “Balas, bombons, caramelos8” (MACHADO, 2008). Esse livro 

 
7Informação retirada do livro Acervo complementar: alfabetização e letramento nas diferentes áreas do 

conhecimento / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. -- Brasília: A Secretaria, 2012. 
8 A obra Balas, bombons, caramelos explora alguns hábitos alimentares que são potencialmente nocivos à 

saúde. A história nela contada tem como personagem principal um hipopótamo alegre e brincalhão, chamado 

Pipo, que mora às margens do Rio Nilo, no Egito, e que possui uma alimentação muito rica em doces. Ao longo 

da narrativa, os pequenos leitores têm a oportunidade de conhecer melhor algumas consequências da ingestão 

exagerada de guloseimas no lanche e da falta de cuidados com a alimentação, como a obesidade e o diabetes na 

infância, além da perda precoce da dentição. (BRASIL, 2012, p. 69). 
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faz parte do acervo 1 (período 2013-2015), obras complementares, enviado pelo Pnaic para as 

turmas de primeiro ano e pertence a coleção Ciências da Natureza e Matemática, apesar de 

ser uma história “curiosa” consideramos o conto bastante simples e seu ensinamento está 

explícito no texto. A docente organizou a turma em roda, registrou o título no quadro e fez 

toda uma exploração antes da leitura: chamando atenção para a capa, título, nome da autora, 

um pouco da biografia da escritora, localizou o nome da ilustradora na capa e questionou as 

crianças qual é a função do ilustrador no livro.  

Durante a exploração da ilustração da capa, foi solicitado que elas antecipassem sobre 

o que trataria a história, uma criança diz que aquela história deve falar sobre hipopótamo, na 

sequência Joaquim (9 anos) diz: “ah hipopótamo vive na África, nessa história deve ter 

girafa”. 

 

 

Os leitores em formação e seus encamentos 

 “Quando estou lendo, esqueço de todos meus problemas,  

 fico lendo e imaginando e esqueço tudo” (Samara, 11 anos).  

 

Esta seção tem por objetivo analisar os saberes e experiências advindos da leitura 

deleite, vivenciada pelas crianças. A análise foi possível, por meio das observações das 

crianças, durante o contato com as leituras e por meio de rodas de conversas. Tais 

procedimentos nos proporcionaram entender como o Pnaic, através da estratégia formativa da 

“leitura deleite”, contribuiu com a formação leitora dos estudantes do ensino fundamental.  

Trazer para o texto as vozes das crianças se deu numa atitude de profundo respeito às 

considerações, por elas trazidas, acerca da leitura destinada ao prazer.  O que de fato eles 

percebem, sentem, consideram e gostariam de ter em sala, nos levando a refletir sobre as 

práticas da leitura por prazer dentro da escola.  

Além das observações dos momentos destinados a leitura deleite nas turmas do 3º e 4º 

ano do ensino fundamental, foram as Rodas de Conversa com os estudantes que também nos 

permitiram resgatar as memórias afetivas das crianças com relação aos momentos de leitura 

fruição dos quais eles participaram, recuperar tais memórias é  “[...] penetrar em seu interior, 

registrando sua (s) história (s) é também caminhar no sentido de um aprofundamento da 
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compreensão das relações ali estabelecidas entre seus habitantes e o conhecimento” 

(WARSCHAUER, 1993, p. 31) para que só assim, possamos apurar nossa escuta para as falas 

das crianças. 

Um passo importante, sem dúvida fora proporcionado pelo Pnaic, ao disponibilizar 

aos  professores/as um acervo literário, com vista para organização dos cantinhos de leitura.  

Esta aproximação com os livros favoreceu a “[...] convivência com a fantasia, legítima, a 

leitura como prática social” (SIMÕES, 2012, p. 196). Através da aproximação das crianças 

com os livros formou o que Simões (2012, p.196) designa como comunidade de leitores, 

segundo a autora, essa constituição acontece quando há uma promoção “[...] variada e 

sistemática de situações de troca de experiências, depoimentos, leituras compartilhadas que 

favoreçam o intercâmbio de vivências, estimulem produções autorais e constituem novas 

aprendizagens”. 

Na busca pelas percepções das crianças em relação ao momento destinado para ouvir 

e ler histórias, perguntamos as crianças do 3º ano como era a relação delas com os livros 

literários, tanto dentro como fora da escola, como são crianças em fase de conclusão do Ciclo 

de Alfabetização, procuramos trazer uma linguagem mais próxima delas, substituindo os 

termos literários por livros de histórias infantis. Vejamos a sistematização de algumas falas 

na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Roda de conversa com crianças do 3º ano 

NOME FALA 

3º ano 

José, 9 anos Ouvir histórias é bom porque a gente pode aprender a leitura, a 

gente sabe ler mais um pouquinho, a gente pode até achar que 

esse mundo existe. 

   Clarisse, 8 anos Quando nós abrimos um livro, a primeira página que tem, conta 

uma história e aí nós colocamos dentro do nosso coração, a 

leitura mesmo sendo de amor, de alegria, de sofrimento ela nos 

inspira muito.   

Samara, 8 anos É importante ter história para a pessoa se divertir, conseguir ler 

mais quando a pessoa lê fica mais experta. 
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NOME FALA 

3º ano 

Valéria 8 anos Eu gosto de ouvir minha professora lendo, porque eu sinto, “tipo” 

é como se eu estivesse lá.  

Daniele 8 anos Quando a pessoa conta uma história que é muito boa, a pessoa 

aprende algumas vezes, algumas vezes não.  

Fonte: Elaborado pelo autor - Dados da pesquisa 

A relação afetiva e imaginativa das crianças com o texto literário fica evidente nas 

falas de José, Clarisse e Valéria, uma vez que “[...] o texto literário se apoia na palavra, que é 

traduzida e visualizada pela imaginação do leitor” (SILVA, 2009, p. 131), cenários 

imaginativos construídos pela voz do/a mediador/a de leitura que por sua vez proporciona a 

recepção do texto, algo que confirmado na fala das crianças ao dizer que gostam de ouvir 

histórias porque parece que passam a fazer parte daquela trama e de que para eles é até 

possível imaginar que aquele “mundo existe”, estamos diante da “recepção do texto”, esta 

etapa “se reproduz em circunstâncias psíquicas privilegiadas: performance ou leitura. É então 

e tão somente que o sujeito, ouvinte leitor, encontra a obra; e a encontra de maneira 

indizivelmente pessoal” (ZUMTHOR, 2014, p. 53). 

As crianças ao se apropriarem da tecnologia da leitura podem de forma autônoma 

lerem os livros que antes só tinha acesso ao enredo por meio da voz do leitor mais experiente, 

quando são repertoriadas com histórias literárias e com experiências prazerosas com a leitura, 

têm nas mãos oportunidades de a partir da apropriação da leitura desenvolver relações 

estéticas com o texto, segundo Ferrarezi Júnior e Carvalho (2017, p. 25)  “muito mais que um 

ser racional, o homem é um ser estético”. 

Nesse processo evolutivo de apropriação da leitura, aonde as crianças aos poucos vão 

construindo autonomia de leitura e gradativamente mais consciente de suas escolhas de 

leitura, uma fala nos chamou a atenção: 

[...] antes eu gostava de ler porque tinha ilustração nos livros, ficava 

passando a página e olhando, depois fui vendo, fui me interessando e acho 

que ler é muito bom. É divertido, você viaja por muitos lugares. Hoje, os 

livros que eu mais gosto são os que não têm ilustração, porque a pessoa 

pode viajar (MÁRCIA, estudante do 4º ano)  
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A fala de Márcia mostra como promover a leitura e o contato com os livros é 

significativo no processo de formação leitora dos estudantes que ao serem seduzidos pelas 

histórias, estas por sua vez se tornaram desafios para a criatividade. Diante dos vazios e da 

imprevisibilidade do texto as crianças são desafiadas a criação de “interfaces entre as 

perspectivas de representação do texto [...] isto é, o leitor faz combinações, constrói sentidos, 

de modo a determinar o objeto imaginário, desaparecendo, assim os vazios”. 

Priorizar a formação de leitores na escola pública nos parece ser uma tarefa por 

demais desafiadora, frente às tantas demandas e necessidades que ela possui, e nos inquietou 

saber qual a relação das crianças com a leitura para deleite fora da escola. Em Roda de 

Conversa com as crianças do 4º ano, perguntamos: Quais leituras eles têm realizado para 

além dos muros da escola? 9 Vejamos a fala da estudante Wanusa: 

[...] a minha mãe trabalha de diarista, eu fui com ela para o trabalho dela, 

lá tem uma sala com computador e um monte de livros, me mãe me deixou 

para eu ficar lendo livros, para se ocupar e eu não ficar atrapalhando, aí eu 

estava lendo um livro, encontrei um livro super legal que se chama, que fala 

sobre as mulheres solteiras, que as mulheres solteiras são muito mais felizes 

que as mulheres casada (risos), aí tinha um capítulo que dizia assim que a 

mulher fez uma aposta com a outra que ela ia se casar em 10 dias, enquanto 

esses 10 dias chegavam ia provar para ela que ser solteira é muita mais 

divertido, e realmente ela ganhou, então eu achei que ser solteira é mais 

divertido mesmo (WANUSA, 2016). 

Wanusa, demonstra que a “arte não é um bem supérfluo. Nos períodos de crise, ela 

parece ser ainda mais necessária, proporcionando sua dose de conforto, de escape, de 

consolação” (SILVA, 2009, p. 72). Durante o depoimento, Wanusa fala sobre suas 

descobertas, sobre as garotas solteiras serem mais felizes, percebíamos que tal afirmação era 

dita com um brilho nos olhos e o prazer que tinha sido proporcionado pela biblioteca da casa 

na qual a mãe prestava serviços domésticos, os olhos vibrantes de Wanusa nos mostra que: 

[...] ao ato de ler integra-se um desejo de restabelecer a unidade da 

performance, essa unidade perdida para nós, de restituir a plenitude – por 

um exercício pessoal, a postura, o ritmo respiratório, pela imaginação. Esse 

esforço espontâneo, em vista da reconstituição da unidade, é inseparável da 

procura do prazer (ZUMTHOR, 2014, p. 66). 
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A descrição entusiasmada de Wanusa nos trouxe uma vivacidade do texto lido por ela, 

mesmo sem conhecer o enredo nos sentimos motivados por ela, tamanha era sua performance 

ao falar de sua experiência leitora, ela expressava no olhar, nos gestos, no tom de voz que 

aquele momento na casa da patroa de sua mãe tinha se tornado indelével. 

As crianças da Escola Flor de Lis, como muitas outras de mesma faixa etária, expostas 

as tecnologias e as mídias da atualidade, têm em suas preferências os livros, ao invés da 

mídia móvel, como relata Sabrina (estudante do 4º ano) “a maior parte do meu sábado e 

domingo é lendo. Ler é melhor do que ficar no celular”, outra criança afirma algo 

semelhante:  

[...] antes eu não gostava de ler, nem a pau! Quando mandavam livros para 

eu ler, eu só via e deixava para lá, mas depois que eu comecei a ler, na 

frente para todo mundo, eu aprendi que ler é uma coisa muito boa, melhor 

do que qualquer coisa! Mexer no celular ‘são atividades’ muito boas, mas 

ler é muito legal porque você aprende e você guarda histórias ‘pro’ resto 

da vida (WANUSA, 2016). 

Levando em consideração as experiências com a leitura acima descritas, percebemos 

que as memórias literárias que levamos para o resto da vida, como o contato com autores de 

livros, algo às vezes considerado pelas crianças algo quase impossível. Trouxemos na seção 

anterior a experiência das crianças do 3º com a escritora Márcia Portela, agora vamos trazer o 

momento que a leitura transcendeu os muros da escola para a turma do 4º ano, a experiência, 

no qual durante o segundo momento de observação nesta turma a leitura promovida pela 

professora foi  “A ilha das Fitinhas” (BERNARDES, 2015). 

Concluímos esta sessão trazendo as falas das crianças que expressam de forma 

significativa, à relação estabelecida entre elas e os livros e suas histórias, nos deparamos com 

várias falas expressivas, porém escolhemos apenas duas que representam um pouco mais 

dessa relação com os livros.  

A leitura pode também ensinar as pessoas a amar, a serem carinhosas, a 

serem cuidadosas. A serem humildes, mas também o livro pode fazer as 

pessoas a ter um ato de amor, tipo doar brinquedo (JOSÉ, 9 anos, 3º ano). 

Antes eu gostava de lê porque tinha ilustração nos livros, ficava passando a 

página e olhando, depois fui vendo, fui me interessando e acho que ler é 

muito bom. É divertido, você viaja por muitos lugares. Hoje, os livros que 

eu mais gosto são os que não têm ilustração, porque a pessoa pode viajar. 

(MÁRCIA, 9 anos, 3º ano) 
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O trabalho sistemático com a leitura fruição possibilitou que a turma que antes parecia 

desinteressada pelos livros e suas histórias, se tornassem    apreciadores de boas tramas, tendo 

o “deleite” literário como elemento mediador, para que o texto literário fizesse morada na 

vida das crianças do ensino fundamental. 

De forma geral, as análises apontaram que a iniciativa de disponibilizar um acervo 

para o professor, foi um passo importante, mas se a “leitura deleite” não for ponto de pauta 

nas formações de professores, com cursos direcionados a performance leitora dos docentes, 

ter registrado, em um único parágrafo, nos cadernos curriculares de 2013, que ler para o 

“deleite” é uma estratégia formativa importante não será suficiente para melhorarmos a 

prática dos docentes e consequentemente, a proficiência leitora dos estudantes do ensino 

fundamental. 
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Resumo: O presente artigo caracteriza-se por ser um relato de experiência, sendo o principal objeto 

de análise o projeto “Pequenos Inventores de Histórias” realizado por professoras do ensino privado 

de Porto Alegre/RS em uma turma de segundo ano do Ensino Fundamental. O objetivo deste trabalho 

é relatar e analisar as propostas pedagógicas desenvolvidas durante o projeto, tendo como foco a 

consolidação da alfabetização, considerando as habilidades explicitadas na Base Nacional Comum 

Curricular. Como referencial teórico, são abordados conceitos do campo da alfabetização, com 

destaque aos estudos de Magda Soares. A partir da construção das análises, evidenciou-se a 

importância do investimento em propostas pedagógicas que contemplem as questões linguísticas, 

interativas e socioculturais do processo de alfabetização. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Produção textual. Contos de fadas. 

 

Introdução 

  

No campo da educação, a alfabetização vem sendo discutida com embates 

conceituais, travando comparações entre qual seria o melhor método, quais seriam as 

estratégias didáticas mais eficazes e quais materiais auxiliariam os professores nas inúmeras 

tentativas de promover a tão desejada alfabetização. 

Tendo em vista essas discussões, cabe ressaltar a importância do professor 

pesquisador, que elege práticas exitosas e documentadas a fim de auxiliar e inspirar outros 

professores alfabetizadores e contribuir com evidências de aprendizagem em sua área de 

atuação. Nessa perspectiva, o presente estudo visa relatar e analisar o projeto “Pequenos 

Inventores de Histórias”, desenvolvido com crianças do 2º ano do Ensino Fundamental de um 

colégio privado de Porto Alegre/RS, tendo como foco a consolidação da alfabetização. 

As ações educativas que permearam o projeto foram planejadas de forma 

compartilhada pelas quatro professoras regentes das turmas, oportunizando uma atenção 

maior no que tange às particularidades e demandas da etapa de aprendizagem em questão.  

Ao acompanhar o desempenho escolar dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, foi 
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possível observar que muitas crianças não estão alfabetizadas, pois apresentaram pouca 

compreensão em relação aos textos lidos, além de necessitarem da constante intervenção da 

professora nas produções escritas. Esse diagnóstico revelou necessidades importantes em 

relação a esse processo, o que demandou das professoras um amplo investimento em 

propostas pedagógicas que desenvolvam as habilidades de compreensão, de interpretação e 

de produção de textos, de ampliação do vocabulário e de desenvolvimento e apropriação de 

estruturas linguísticas, para favorecer e fortalecer a comunicação escrita.  

Nesse sentido, deu-se início ao Projeto “Pequenos Inventores de Histórias” com o 

objetivo de oportunizar experiências contextualizadas e significativas para que as crianças se 

sintam motivadas a inventar histórias e a expressar sua criatividade e imaginação por meio de 

provocação textuais, reconstruindo sentidos e estilos de registros que irão compor a sua 

autoria. Nesse processo de criação, a escrita foi acompanhada e desafiada para garantir o 

domínio de convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script), as relações 

entre grafemas e fonemas, a organização das ideias em parágrafos, a sequência dos 

acontecimentos até a sua conclusão. Para tanto, as intervenções das professoras objetivaram 

uma tomada de consciência por parte do estudante sobre cada elemento estruturante do texto 

e sobre a sua funcionalidade. 

O processo de construção das narrativas foi desenvolvido a partir de propostas 

pedagógicas desafiadoras, garantindo e ampliando as habilidades indicadas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). As professoras entenderam que somente o contato com 

narrativas não assegurariam a compreensão aprofundada da estrutura e função dos contos de 

fadas, por isso, planejaram sequências didáticas com estratégias que garantissem a análise e a 

compreensão dos textos selecionados.  

Como produto final, a obra coletiva, que carrega o nome do projeto, foi divulgada na 

Feira do Livro de Porto Alegre, local onde os estudantes puderam compartilhar suas histórias 

e participar de uma sessão de autógrafos. O livro foi composto pelas produções textuais de 

quatro turmas de 2º ano.  

Para este relato analítico, as produções de uma turma foram selecionadas e uma 

produção foi escolhida a fim de focalizar uma análise dos elementos utilizados pelas crianças 

após a realização das propostas pedagógicas.  

 Nesse relato, portanto, será apresentado o projeto “Pequenos Inventores de História”, 

estabelecendo relações com a Base Nacional Comum Curricular. Para tanto, foram 
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selecionadas propostas pedagógicas que contemplaram o desenvolvimento de habilidades em 

Língua Portuguesa do 2º ano do Ensino Fundamental a fim de analisar como tais propostas 

contribuíram no processo de produção escrita do gênero textual conto de fadas. Como 

referencial teórico, são abordados conceitos do campo da alfabetização, com destaque aos 

estudos de Magda Soares (2016). 

 

Projeto “Pequenos Inventores de Histórias” 

 

De acordo com a BNCC, o processo de alfabetização pode ocorrer em dois anos (1º e 

2º ano do Ensino Fundamental), na expectativa de que a criança esteja alfabetizada até o final 

desse ciclo. Em vista disso, as práticas pedagógicas de alfabetização do colégio em foco 

partem de projetos de estudo, por meio de situações concretas, que possibilitam às crianças 

experiências significativas dos temas trabalhados. 

Em conformidade com a referida BNCC (BRASIL, 2017), estar alfabetizado significa 

“codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou 

letras). Contudo, tendo como referência pesquisadores como Morais (2012) e Soares (2016), 

entende-se que alfabetização é um processo mais complexo do que codificação e 

decodificação. Para esses autores, uma criança alfabetizada é aquela que domina o sistema de 

escrita alfabética e sabe fazer uso das diferentes produções escritas em práticas sociais. 

 Soares (2016) destaca três facetas que devem ser desenvolvidas de forma simultânea 

no processo de alfabetização. A faceta linguística, que se refere à apropriação do sistema 

alfabético-ortográfico e das convenções da escrita. A faceta interativa, que tem como objeto 

de conhecimento as habilidades de compreensão e produção de textos. E, por fim, a faceta 

sociocultural, que contempla eventos sociais e culturais que envolvem a escrita. 

 Assim, a faceta linguística pode ser considerada a alfabetização propriamente dita, 

enquanto a interativa e a sociocultural correspondem ao letramento. É “[...] a integração das 

três facetas, no processo de aprendizagem inicial da língua escrita, que constitui o alfabetizar 

letrando.” (SOARES, 2016, p. 351)  

Nessa mesma direção, o programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) destaca que estar alfabetizado é  

[...] ser capaz de interagir por meio de textos escritos em diferentes 

situações. Significa ler e produzir textos para atender a diferentes 

propósitos. A criança alfabetizada compreende o sistema alfabético de 
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escrita, sendo capaz de ler e escrever, com autonomia, textos de 

circulação social que tratem de temáticas familiares ao aprendiz 

(BRASIL, 2012a, p. 19). 

A partir do exposto acima, para este estudo, foi utilizada essa concepção de 

alfabetização, na qual não será contemplada apenas a faceta linguística, mas sobretudo a 

faceta interativa. 

Foi possível observar que muitos estudantes chegaram ao 2º ano do Ensino 

Fundamental apenas no nível alfabético de escrita, sem estarem alfabetizados no sentido 

linguístico, interativo e sociocultural, apresentando, inclusive, dificuldade de elaborar textos 

que atendam a propósitos distintos. Para isso, fez-se necessário um trabalho que 

desenvolvesse as habilidades de compreensão, de interpretação e de produção de textos, de 

ampliação de vocabulário e de enriquecimento e de apropriação de estruturas linguísticas, 

favorecendo a comunicação. 

Mesmo que tenha havido um grande investimento no 1º ano do Ensino Fundamental 

em práticas escritas, é compromisso do 2º ano garantir que essas produções sejam realizadas 

com autonomia, atentando tanto para a estrutura do texto, vocabulário e pontuação como para 

a relação e interpretação de informações em defesa de um ponto de vista. Para tanto, nessa 

etapa, foi preciso desenvolver produções coletivas e individuais, mediadas pela professora, a 

fim de provocar a reflexão e a análise sobre o processo de escrita, para que a criança pudesse 

perceber a importância dos recursos coesivos, dos mecanismos linguísticos necessários à 

construção da argumentação, articulando introdução, desenvolvimento e fechamento da ideia 

central. Vale destacar que essa intervenção pedagógica processou-se de forma sistemática 

tanto nos atendimentos coletivos como nos individuais. 

 A escrita individual, sem a intervenção da professora, é o momento que, após a 

exploração e levantamento de ideias da proposta, a criança precisa construir o texto com 

autonomia, sistematizando as habilidades desenvolvidas no grupo. Nesse momento, a 

professora consegue verificar com mais evidências o processo de construção de cada sujeito, 

fazendo com que avance dentro das suas hipóteses. 

 Essa ação pedagógica se difere do texto coletivo, que tem a mediação constante da 

professora. Nessa proposta, para ter um foco de análise e intervenção, a professora busca 

eleger necessidades latentes no grupo para serem exploradas. Por exemplo, ao perceber que o 

grupo precisa aprofundar os conhecimentos sobre o uso do travessão, a professora irá criar 

uma proposta pedagógica com esse foco, selecionando um gênero textual que possibilite 
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maior análise dessa pontuação. Além disso, as intervenções serão focalizadas no uso da 

mesma, direcionando algumas perguntas para estudantes que precisam de uma intervenção 

específica.  

 As intervenções feitas pela professora devem buscar desafiar os conhecimentos 

provisórios das crianças, lançando mão de novas interrogações e confrontando suas hipóteses, 

como propõe Piccoli (2013, p. 43):  

A professora alfabetizadora precisa aprender a fazer boas perguntas – 

as quais somente sua competência técnica lhe permite produzir – para 

auxiliar a criança a interrogar-se sobre o funcionamento do sistema de 

escrita (ou outro tema em questão), ao mesmo tempo em que deve 

oferecer subsídios para que o aluno possa encontrar soluções, ainda 

que provisórias, aos seus questionamentos. 

 Esse momento também é estrategicamente utilizado para analisar outros elementos 

textuais, tais como ortografia, separação silábica, uso da letra maiúscula, entre outros, sendo a 

intervenção da professora um recurso potente na aprendizagem. 

No 2º ano, as professoras garantiram produções escritas diárias sem intervenção e dois 

textos coletivos por semana, podendo ser um registro de um jogo matemático, uma 

sistematização dos conteúdos de Ciências da Natureza, um relato de uma saída de estudos, 

um reconto de uma leitura socializada, entre outras atividades e gêneros textuais.  

Essas práticas têm como objetivo garantir a produção textual com intencionalidade e 

intervenção a fim de ampliar o repertório das crianças e qualificar a escrita com autonomia. 

As professoras buscam criar situações nas quais o aluno seja produtor de suas escritas. Nesse 

sentido, o projeto “Pequenos inventores de histórias” indicou a função  para a escrita, 

envolveu e desafiou cada estudante a criar a sua história, a estabelecer relações com as 

narrativas trabalhadas, a registrar as suas ideias, considerando o sistema de escrita alfabético,  

a funcionalidade da escrita e a comunicar a sua autoria. 

Para que as crianças tivessem a experiência completa de autoria, os textos foram 

organizados no formato de um livro, havendo planejamento e participação dos estudantes em 

todas as etapas de produção.  

Cada turma, com a mediação da professora, analisou as capas dos livros explorados 

durante o projeto e foram identificando nesse material quais elementos apareciam. As 

crianças perceberam que as capas dão pistas sobre o conteúdo escrito, havendo a ilustração 

dos personagens e o cenário principal, além das informações escritas. As ideias das crianças 
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foram listadas pela professora e, a partir disso, conversaram com a equipe que iria produzir o 

material gráfico a fim de relatar quais elementos deveriam conter no livro coletivo. 

A partir das análises e ideias das crianças, foi criada a capa do livro do 2º ano, 

contendo os personagens que apareceram nas diferentes narrativas, assim como o cenário que 

remeteu à maioria dos contos, como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 4 - Capa do livro "Pequenos Inventores de Histórias". 

 

Fonte: Livro “Pequenos Inventores de Histórias”  

 

As narrativas criadas pela turma foram planejadas a partir de uma proposta geradora, 

sendo esta a criação de um conto de fadas utilizando personagens que apareceram nas 

diferentes histórias exploradas, atentando para as características do gênero.  

Esse processo objetivou a ampliação do repertório linguístico e cultural do estudante, o 

que oportunizou o exercício contextualizado e significativo das produções orais e escritas. 

Nesse sentido, o trabalho tornou-se encantador e desafiador aos alunos expandindo a 

capacidade imaginativa, ampliando o vocabulário, introduzindo as noções de parágrafo e 

pontuação, visando aos progressos na ortografia, na argumentação e no significado de coesão 

de ideias, entre outros aspectos.  

  

Propostas pedagógicas à luz da Base Nacional Comum Curricular 
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Para garantir os avanços na escrita, as professoras estimularam o grupo a modificar 

cada história lida e/ou ouvida, ampliando-a ou transformando-a, introduzindo-se aí o ponto de 

vista individual da criança.  Nesse processo, também investiram na elaboração criativa da 

história, partindo das experiências dos estudantes, das relações com suas vivências, da sua 

imaginação e de temas da realidade sugeridos pelos próprios alunos.  Essa atividade de 

criação livre de cada texto contou também com um processo coletivo, com a participação da 

professora orientando as discussões, os caminhos da invenção e ajudando nos registros dos 

dados para utilização na construção do texto. 

Com o intuito de apresentar o caminho didático traçado pelas professoras para 

conduzir a formação de alunos produtores de textos, foram selecionadas três propostas 

pedagógicas que focalizaram o desenvolvimento de habilidades em Língua Portuguesa 

explicitadas na BNCC. 

 

Habilidade Propostas pedagógicas 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos de 

maior porte como contos (populares, de 

fadas, acumulativos, de assombração 

etc.) e crônicas. 

Leitura socializada de contos de fadas 

feita pela professora; leitura individual; 

interpretação textual oral e escrita em 

folha estruturada. 

(EF02LP27) Reescrever textos 

narrativos literários lidos pelo professor. 

Reescrita de contos de fadas a partir da 

leitura socializada, tendo como recurso 

imagens selecionadas pelas professoras 

e imagens criadas pelos estudantes. 

Estratégias diferentes de reescrita a fim 

de ampliar a criatividade dos estudantes, 

tais como: pensar em um final diferente 

para a narrativa, inserir um novo 

personagem. 



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

 

376 

 

(EF02LP28) Reconhecer o conflito 

gerador de uma narrativa ficcional e sua 

resolução, além de palavras, expressões 

e frases que caracterizam personagens e 

ambientes. 

Identificar o problema que dá origem à 

história, os personagens e suas 

características; destacar e listar os 

marcadores de início e de final dos 

textos. 

   

 Após relacionar as propostas pedagógicas com a habilidade desenvolvida, 

salienta-se que, para contemplar uma habilidade, diferentes estratégias foram 

planejadas, sendo selecionada apenas uma proposta em relação a cada habilidade para 

ser apresentada. Na sequência, a partir da descrição dessas propostas, será feita uma reflexão 

analítica de como elas auxiliaram nas produções textuais dos estudantes. 

Proposta pedagógica “Leitura socializada” 

  

 

 A atividade foi selecionada para desenvolver a seguinte habilidade “ler e 

compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, 

acumulativos, de assombração etc.) e crônicas” (BRASIL, 2017, p. 95). 

 Nas turmas de 1º e 2º ano, considera-se importante garantir diariamente momentos 

para a fruição da leitura, para a ampliação de vocabulário, criação de repertório linguístico e 

aprofundamentos de vínculos entre os estudantes e professora. É importante pensarmos para 

além da competência leitora e escritora, garantindo espaço para os estudantes sonharem, para 

conhecerem melhor a si mesmos e reconhecerem o mundo que em que vivem, pois: 

Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para 

compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura 

crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de 

cidadania no mundo da cultura escrita... (LERNER, 2002, p. 73) 

  

 Para garantir essas conquistas, as professoras investiram em conhecer cada parte do 

livro, para ter domínio do texto, apresentando para os estudantes uma leitura fluente, 

expressiva, sinalizando ênfase em partes que intencionalmente planejaram. Durante a leitura, 

vale ressaltar a importância de olhar para cada criança, convocar o interesse e a participação 

de todos, aspectos observados durante o projeto. 
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        Para a leitura socializada, as professoras escolheram o conto “Cinderela” e, com o 

objetivo de despertar a curiosidade e o desejo pela história, trouxe uma caixa com elementos 

referentes à história para cada criança escolher: coroas, sapatinhos de cristal, capas de 

príncipes, mini abóboras, ratos e cavalos de brinquedo. Os elementos foram distribuídos e 

analisados, com a provocação de quais histórias envolviam esses objetos.  

        Antes de iniciar a leitura, houve uma exploração oral do livro a fim de contemplar os 

conhecimentos prévios das crianças, assim como fazer inferências sobre o conto, sendo estas 

as perguntas norteadoras: Que imagens aparecem na capa? O que elas te lembram? Já ouviste 

falar deste conto? Se já ouviste, o podes dizer sobre ele? Qual é a tua opinião sobre o 

tamanho do livro? É pequeno, médio, grande?  Que tipo de livro é esse (contos, poemas, 

lendas)? Como descobriste? Quem é o autor desse livro? Onde encontramos essa informação?  

Tu já leste outros livros desse autor? Quais livros? Qual é o título desse livro? Como tu 

descobriste? Com que tipo de letras está escrito o título do livro? E a história, com que tipo 

de letra está escrita? Letra imprensa, script ou cursiva? 

        Após esse momento inicial, aconteceu a leitura da história pela professora, incluindo, ao 

longo da narrativa, os objetos analisados no início da proposta. 

         

Proposta pedagógica “Personagem surpresa” 

   

 Após a leitura do conto “Cinderela”, feita pela professora, a história foi retomada 

através de uma linha do tempo. As crianças destacaram situações principais presentes na 

narrativa e a professora registrou em um cartaz esses acontecimentos de acordo com a ordem 

cronológica em que os mesmos aconteceram. Cada grupo de crianças ficou responsável por 

ilustrar uma situação. Tendo esse material como apoio visual, os estudantes foram desafiados 

a recontarem a história através de uma produção textual. 

  A fim de envolver a criatividade, imaginação e autoria das crianças, cada aluno 

precisou inserir um novo personagem no conto. Esse personagem foi selecionado através de 

um sorteio, tendo como opções as seguintes fichas: um príncipe mentiroso, uma fada, um 

mago muito malvado, uma bruxa atrapalhada, um duende, uma madrasta boazinha, um 

gigante, um rei poderoso, uma princesa muito esperta, um filho teimoso, uma menina 

perdida, um animal falante, uma rainha má, um ogro, um pescador, uma senhora muito 

alegre, um nobre cavalheiro, um mágico, uma irmã boazinha, um cavaleiro, uma bruxa boa, 
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uma criança desconhecida. Essa atividade contempla a seguinte habilidade da BNCC 

“reescrever textos narrativos literários lidos pelo professor” (BRASIL, 2017, p. 109), 

exigindo a apropriação, por parte da criança, do conto explorado e a modificação de alguns 

elementos a partir do novo personagem. 

 

Proposta pedagógica “Exploração textual” 

 

 

 A habilidade da BNCC focalizada nessa proposta foi “reconhecer o conflito gerador 

de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que 

caracterizam personagens e ambientes” (BRASIL, 2017, p. 109). 

 Após cada conto lido pela professora, diferentes estratégias foram elaboradas a fim de 

garantir a compreensão aprofundada dos estudantes em relação ao texto. Essas propostas 

pedagógicas foram feitas através de jogos, folhas estruturadas, questões para serem 

respondidas oralmente e análises textuais mediadas pela professora. 

 Com o objetivo de verificar se os estudantes compreenderam o conflito gerador das 

narrativas trabalhadas, assim como a resolução dos mesmos, foi desenvolvido um jogo 

intitulado “Trinca mágica dos contos de fadas”. O material foi composto por três grupos 

diferentes de cartelas (nome do conto de fadas, conflito gerador e solução do conflito), 

conforme mostra o exemplo a seguir: 

Figura 5 - Cartelas do jogo "Trinca mágica dos contos de fadas". 

   

 Fonte: Professoras do 2º ano do Ensino Fundamental. 

 

As cartelas desse recurso didático foram elaboradas com intencionalidade, garantindo 

a reflexão por parte do estudante sobre qual “criatura assustadora” a cartela se refere, por 

exemplo. Além disso, o material revela pistas sobre o grupo a que a cartela pertence, 

demandando que a criança identifique o marcador de fechamento comumente utilizado nos 

contos de fadas, sendo este “viveram felizes para sempre”, como mostra a figura anterior.  
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 Para cada narrativa trabalhada, diferentes estratégias foram utilizadas no momento da 

escrita para a composição das cartelas, exigindo uma leitura atenta e analítica por parte dos 

jogadores. As professoras realizaram essa atividade de forma coletiva a fim de garantir 

intervenções qualificadas, atentando o olhar dos estudantes em relação aos aspectos 

linguísticos presentes no material. 

 Após esse momento, tendo em vista que a habilidade foi desenvolvida no coletivo, 

cada criança leu a produção escrita de um colega e buscou identificar esses três elementos 

presentes no jogo.  

 

 

 

 

Análise de produção escrita 

 

 

 Para comunicar a importância da apropriação de elementos marcantes dos textos, 

optamos por analisar o texto de uma estudante. Cabe ressaltar que várias produções 

mereceriam esta análise, mas, devido ao foco e aos limites do artigo, optamos por escolher o 

texto de uma criança, conforme o registro a seguir: 

  

O esconderijo do mago 

 Era uma vez um reino e, um dia, no castelo, a princesa Cinderela e o príncipe 

Felipe estavam conversando. 

 De repente, Cinderela e o Felipe ouviram um barulho de uma árvore, mas 

estranharam, pois não tinha vento. O príncipe e a princesa desceram as escadas, saíram 

da muralha e perceberam que o som vinha do jardim.  

 Eles foram se aproximando da árvore e viram um esconderijo feito de folhas.  

 De repente, o mago mais malvado do mundo abriu a porta do esconderijo. 

 O príncipe disse: 

 - Corre, Cinderela, vai chamar o rei, enquanto eu luto com o mago! 

 - Sim. Eu vou até o castelo avisar meu pai. 

 O rei chamou os soldados para a luta. 

 Enquanto isso, o príncipe tinha um problema, pois o mago tinha um anel que 

congelava tudo que ele quisesse. Mas, tentando se defender, o príncipe descobriu que 

sua espada quebrava o gelo. 

 O mago se aproximou do príncipe, que conseguiu desviar e matá-lo. Felipe 

pegou o anel. 

 Quando o rei e os soldados chegaram, já estava tudo resolvido. 

 Felipe e Cinderela esconderam o anel na árvore para que nenhum vilão pudesse 

usá-lo. 
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Figura 6 - Ilustração do texto "O esconderijo do mago". 

 

Fonte: Livro “Pequenos Inventores de Histórias”. 

 

Segundo a pesquisadora Mônica Assunção Mourão (2015), existem marcas 

linguísticas relevantes para serem observadas em contos de fadas, como o uso do pretérito, o 

tipo de narrador (1ª ou 3º pessoa), presença ou não de descrição e a atemporalidade da 

expressão “Era uma vez”. Essas marcas podem ser identificadas no texto selecionado, quando 

a criança/escritora inicia o seu texto com “Era uma vez”, indicando a atemporalidade; escreve 

referindo a 1ª pessoa para o narrador; descreve fatos da história no pretérito ao contar que “O 

príncipe e a princesa desceram as escadas, saíram da muralha e perceberam que o som vinha 

do jardim.”. Outra  marca de linguagem observada foi o uso de travessão, utilizado para 

registrar a conversa entre o príncipe e a Cinderela.  

Na sequência da narrativa, a estudante apresenta uma organização comumente 

observada nos contos de fadas, com início, meio e fim. Inicia com uma introdução, 

apresentando o cenário (castelo, árvore, jardim, muralha) e as personagens (príncipe Felipe e 

princesa Cinderela) e continua sua história demonstrando conhecimento do esquema textual 

que envolve o gênero contos de fadas, trazendo a presença de magia, de personagens duais 

(príncipe e mago mais malvado do mundo) e a luta do bem contra o mal. É possível 

identificar que a criança finalizou a história resolvendo as situações de conflito e tensão, 

desvendando mistérios, encerrando a narrativa de forma a atribuir um final feliz, aspecto 

característico do gênero textual em foco.  

        Ao analisar a escrita, observa-se a riqueza de elementos aplicados a partir da proposta 

“leitura socializada”, validando e indicando a importância desse trabalho para a escrita 
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autoral do texto, tendo em vista que tais elementos foram abordados nessa proposta 

pedagógica. 

 No texto, a criança atua com inventividade, dando para as personagens  voz e reação, 

mostrando uma atuação própria, uma forma de interpretar o real com liberdade, trazendo um 

problema a ser resolvido e uma solução. Observa-se também a busca por uma identidade 

através das personagens, na tentativa de criar situações desejadas ou temidas pela criança 

escritora.  

 O projeto “Pequenos Inventores de Histórias” abarcou as três facetas da alfabetização 

descritas por Soares (2016). Os estudantes analisaram e utilizaram de forma adequada os 

aspectos linguísticos do texto – faceta linguística; produziram textos coerentes com o gênero 

textual em foco – faceta interativa; e participaram do processo de produção do livro, tornando 

pública a obra coletiva – faceta sociocultural. 

 

 

Considerações finais 

 

 Iniciamos esta pesquisa com o objetivo de contar e analisar uma prática exitosa de 

produção textual. Para tanto, selecionamos o projeto “Pequenos Inventores de Histórias” a 

fim de identificar como se deu o percurso de análise e produção de contos de fadas. 

 Evidenciamos que as crianças têm contato com contos de fadas desde muito cedo. 

Com essas vivências, essas narrativas vão se tornando familiares para elas, que vão 

percebendo, aos poucos, as características e a organização desse gênero textual. Contudo, 

destacamos que somente a aproximação não garante o domínio da estrutura do texto e dos 

elementos dos contos de fadas. A professora precisa criar propostas pedagógicas que 

focalizem a análise dos textos, com boas intervenções, assim como promover o exercício de 

criação, com direcionamento e intencionalidade. 

Na escrita, as crianças revelaram suas referências, identificações e a relação com o 

texto, omitindo, acrescentando e transformando a versão original das histórias selecionadas, a 

partir de suas experiências.  

 Consideramos fundamental rever as estratégias de trabalho na Educação infantil e no 

1º ano, para garantir investimentos em produções de textos coletivos e escritas sem 
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intervenção, oferecendo para as crianças o contato direto com o funcionamento do texto 

escrito,  aprendendo sua estrutura, vivenciando uma evolução na aprendizagem, construindo 

cada tipo de unidade de escrita, sejam grafemas, palavras, frases ou textos. Essas vivências 

garantem que, desde bem cedo, a criança não só observe, mas atue no mundo do texto e da 

cultura escrita. O gosto e o repertório linguístico são aliados importantes nesse processo de 

alfabetização, por isso, a rotina escolar deve ser recheada de estratégias ricas e desafiadoras. 

O livro “Pequenos Inventores de Histórias” foi um dos meios de envolver, de forma 

lúdica, as questões linguísticas, interativas e socioculturais, trilhando um caminho que 

possibilitou aos estudantes revisitarem os contos de fadas, em um processo de inspiração e de 

produção escrita, por meio de narrativas que expressam os sentimentos, as vivências, os 

conhecimentos e o imaginário infantil. Na autoria de cada texto, foram emergindo as 

descobertas, o encanto pelo desejo de aprender, a ousadia e, fundamentalmente, foram 

desvelando-se singularidades que se constituíram em cada texto e no coletivo do livro. 
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Resumo: As crianças, imersas na cultura escrita são constantemente desafiadas a compreender o que 

esta modalidade da língua significa. Ao presenciarem pessoas lendo e escrevendo, constroem 

hipóteses e percebem a função social da escrita. Na escola, têm oportunidade de ampliação dessas 

hipóteses por meio de um trabalho sistemático de apropriação da linguagem verbal, favorecido pelo 

contato intenso com portadores de texto. Neste trabalho, analisam-se estratégias e recursos utilizados 

para desenvolver a competência leitora de crianças da Educação Infantil numa escola de Fortaleza, 

Ceará. Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa que utilizou a observação com 

registros em diário de campo e fotografias. Os sujeitos foram a professora e as crianças de uma turma 

de Infantil V. Solé (1998), Zabala (1998), Barbosa (2006), Morais (2012), entre outros, sustentaram 

análises e discussões. Constatou-se a utilização de recursos variados e estratégias diversificadas, 

possibilitando o desenvolvimento da competência leitora. 

 

Palavras-chave: Leitura. Educação infantil. Estratégias e recursos. 

 

 

Para início de conversa 

 

Numa sociedade grafocêntrica com intensa circulação de palavras e textos escritos 

em variados suportes, as crianças são permanentemente desafiadas a compreender o que 

significa esse mundo de letras a seu redor. Imersas numa cultura escrita, em vários momentos 

veem pessoas lendo, escrevendo e orientando-se, em diversas situações, por alguma espécie 

de texto. Isso vai gerando hipóteses sobre a comunicação e a função dos escritos no seu meio, 

o papel social da escrita, o letramento (SOARES, 2001; 2005).  

Ao frequentarem a escola, espaço institucional de construção de conhecimentos 

diversos, incluindo-se os referentes à linguagem verbal, esse contato é ampliado e direciona-

se a ações sistemáticas com o fim de promover a apropriação da modalidade escrita da língua. 

Além da inserção na cultura escrita por meio da leitura frequente de livros literários, têm a 

possibilidade de vivenciar um trabalho metalinguístico por meio de procedimentos didáticas e 

uso de material diverso. 

Com o fim de analisar estratégias e recursos utilizados para desenvolver a 

 
1 Doutoranda e mestra em educação brasileira – UFC, especialista em gestão e docência da Educação Infantil - 

UVA, professora da rede municipal de ensino de Fortaleza – CE. 
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competência leitora de crianças do Infantil V2 de uma escola municipal de Fortaleza, Ceará, 

este artigo toma como referência dados parciais de uma pesquisa de mestrado3. Os dados 

resultam de observações da prática pedagógica da professora nos momentos em que 

privilegiou o trabalho com a leitura.  

A pesquisa aqui retratada teve um enfoque qualitativo e utilizou a técnica4 da 

observação considerando as características de participação dos sujeitos, a fim de colher 

informações acerca do fenômeno investigado. Conforme Marconi e Lakatos (2007, p. 88), a 

observação “[...] Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se deseja estudar”,  dessa forma, é uma técnica relevante na pesquisa, pois 

“[...] ajuda o pesquisador na identificação e obtenção de provas a respeito de objetivos sobre 

os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento”.  

As observações, com duração média de uma hora e meia, foram realizadas no 

período matutino, três no primeiro tempo de aula e uma no segundo tempo. Foram efetuadas 

quatro observações totalizando seis horas de interação para análise. O registro, escrito em 

diário de campo, procurou ser fiel aos fatos observados e fotografias colaboraram com as 

análises buscando capturar momentos significativos. À professora foi atribuído o pseudônimo 

de Cinderela, enquanto para as crianças usaram-se as letras iniciais de seus três primeiros 

nomes. A escolha intencionou preservar a identidade dos sujeitos participantes. 

A fim de referendar a análise, buscou-se fundamento em Solé (1998) e Zabala 

(1998). Ambos sustentam teoricamente as discussões sobre a prática pedagógica observada, a 

qual serviu de base para atingir o objetivo proposto. Barbosa (2006), Bassedas, Huguet e Solé 

(1999), Morais (2012), Morais e Silva (2011), entre outros autores, também contribuíram para 

a sustentação teórica da análise.  

As estratégias de leitura, objeto de análise de Solé (1998, p. 70), são definidas 

como procedimentos envoltos em aspectos cognitivos e metacognitivos. Destaca-se ainda, em 

consonância com a autora, que, “[...] no ensino elas não podem ser tratadas como técnicas 
 

2 Nomenclatura adotada na rede municipal de ensino de Fortaleza para os agrupamentos de crianças de 5 anos - 

turma da pré-escola. 

3 SOARES, Silvana Mendes Sabino. O trabalho pedagógico com a leitura na educação infantil e no ensino 

fundamental: investigações sobre ensino e avaliação. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, 

Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Fortaleza, 2017. A pesquisa teve como 

objetivo analisar a influência da cultura dos resultados das avaliações no trabalho pedagógico com a leitura na 

transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, foi realizada sob orientação da professora doutora 

Ana Paula de Medeiros Ribeiro e devidamente aprovada pelo comitê de ética da pesquisa CEP/UFC sob parecer 

consubstanciado de nº 1.956.884. 

4 A pesquisa completa usou, além da observação, entrevista e análise documental. 
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precisas, receitas infalíveis ou habilidades específicas. O que caracteriza a mentalidade 

estratégica é sua capacidade de representar e analisar os problemas e a flexibilidade para 

encontrar soluções”. 

Nesse sentido, entende-se estratégia como ação ou caminho mais adequado a ser 

seguido pela professora para alcançar um objetivo, analisando, criteriosamente, as situações 

de aprendizagem apresentadas para adotar procedimentos eficazes à prática docente e, 

consequentemente, à autonomia dos alunos. Consideram-se recursos todo material utilizado 

nas interações com o fim de desenvolver a aprendizagem das crianças, contribuindo de 

maneira significativa com os procedimentos. Por conseguinte, Zabala (1998, p. 188) ressalta 

que: “a pertinência dos materiais estará determinada pelo uso que se faça deles e por sua 

capacidade para se integrar em múltiplas e diversas unidades didáticas que levem em conta as 

características dos diferentes contextos educativos”. 

Cabe ao professor, mediador das relações em que a aprendizagem se materializa, 

por meio das interações que promove, selecionar intencionalmente o material didático, a fim 

de concretizar as ações planejadas para o alcance dos objetivos propostos. É seu papel, ainda, 

avaliar se tais recursos são suficientemente eficazes para que as crianças de fato aprendam, 

arrematando, dessa maneira, a sua tarefa pedagógica primordial. 

Para esse estudo, interessam as estratégias e os recursos fomentadores do 

desenvolvimento da competência leitora. O foco é a ação da professora, no entanto, as 

manifestações das crianças efetivam a prática docente, uma vez que elas são, juntamente com 

a professora, os sujeitos dos processos de ensino e de aprendizagem. Desse modo, suas falas 

são consideradas, por serem extremamente relevantes e reveladoras da eficiência ou das 

fragilidades da atividade pedagógica. A seguir, analisam-se e discutem-se detalhadamente o 

apanhado das observações. 

 

Nas tramas das interações: análise e discussão das observações  

 

Nas quatro interações observadas, foi possível perceber que a dinâmica de 

trabalho de Cinderela seguia uma rotina diária, iniciando com atividades permanentes 

(preenchimento do calendário, chamada com contagem das crianças) e prosseguindo com 

vivências focadas no desenvolvimento de habilidades específicas. Esse fato está de acordo 

com as contribuições de Barbosa (2006, p. 45) que ao discorrer sobre Rotinas na Educação 

Infantil, afirma: “A rotina pedagógica é um elemento estruturante da organização institucional 
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e de normatização da subjetividade das crianças e adultos que frequentam os espaços 

coletivos de cuidados e educação”. A rotina organiza mentalmente as crianças, dando-lhes 

uma condição de segurança e antecipação dos acontecimentos. 

Nas atividades permanentes, Cinderela realizava leitura e escrita de palavras e 

numerais com a participação das crianças: o mês, o dia da semana e do mês, a quantidade de 

meninos e de meninas e, os nomes de algumas crianças. Em um desses momentos, a docente 

oportunizou aos alunos a escrita dos nomes dos colegas na lousa, o que contribuiu para 

reflexão sobre a língua e apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), pois as crianças 

puderam expor suas hipóteses acerca da escrita daqueles nomes, contando com a mediação da 

professora e a ajuda dos colegas. 

Nos momentos em que a professora escrevia, era comum pedir que as crianças 

dissessem de quais letras precisava para compor os nomes, assumindo, com essa atitude, o 

papel de escriba do que era ditado pelos alunos. Fazia, ainda, análise linguística das palavras, 

perguntando quantas letras e sílabas tinham as palavras, além de solicitar que dissessem 

palavras que rimavam com os nomes ou que começassem com a mesma letra inicial. No caso 

dos numerais, solicitava que falassem antecessores e sucessores, tomando por base o numeral 

que representava a quantidade de crianças presentes. 

Após esse primeiro momento, Cinderela dava continuidade à aula, apresentando 

às crianças a atividade planejada para o momento, explicando como sucederia e convidando-

as a participar. A docente sempre escrevia e analisava palavras com a participação efetiva dos 

alunos utilizando a lousa, recurso que Zabala (1998) classifica como o suporte que “[...] nunca 

suficientemente valorizado, deve ser o número um”. Além da lousa, nas interações 

observadas, Cinderela utilizou texto escrito em cartaz, tarjetas com nomes dos alunos, letras 

móveis, livros literários infantis e a “Caixa Mágica”5. 

A utilização de diferentes materiais demonstra que a rotina não necessita ser 

rotineira, ou seja, não deve acontecer sempre da mesma forma, uma vez que, se assim for, 

perde o caráter de desafio que estimula a curiosidade e o interesse dos meninos e meninas em 

descobrir, construir conhecimentos e aprender. A novidade estimula o desejo, que conduz à 

descoberta. 

As ações da docente exploravam a dimensão da novidade e privilegiavam 

atividades coletivas conduzidas por ela. Nesse sentido, Bassedas, Huguete e Solé (1999) 

dizem que, nesse tipo de atividade, a professora seleciona e dirige a experiência, atuando ou 

 
5  Cubo de borracha com aberturas em algumas das faces pelas quais se podia pegar objetos em seu interior. 
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fazendo as crianças atuarem e que, mesmo havendo, o protagonismo de alguma criança sobre 

as demais, são basicamente vivências que incorporam todo o grupo. Segundo as autoras,  

 
são atividades úteis para que as crianças sintam que fazemos parte de um 

grupo, o qual tem integrantes invariáveis e no qual ocorrem determinadas 

vivências que permitem estabelecer relações pessoais de amizade e de 

companheirismo. No grupo podem aprender a começar a fazer atividades 

conjuntas, durante um tempo adequado às suas próprias possibilidades 

(BASSEDAS; HUGUETE; SOLÉ, 1999, p. 157). 

 

Entende-se que, mesmo sendo propostas, em sua maioria, interações coletivas 

pela professora, os sujeitos da aprendizagem as experimentavam de forma diferente, uma vez 

que, como ressalta Zabala (1998, p. 90), “ensinar envolve estabelecer uma série de relações 

que devem conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o 

conteúdo objeto de aprendizagem.” Desse modo, cada um constrói uma interpretação própria 

acerca dos objetos de conhecimento com os quais interage, algo bastante subjetivo, mesmo 

partindo de situações compartilhadas. 

Em uma das aulas observadas, Cinderela deu continuidade a uma sequência de 

atividades iniciada no dia anterior, cujo ponto de partida foi uma brincadeira de roda. A 

cantiga que embalou a brincadeira, “Fui à Espanha”, foi transcrita para um cartaz e teve as 

palavras que rimavam entre si, pintadas com a mesma cor, como se observa na figura 1. 

 

Figura 1 ─ Texto “Fui à Espanha” 

 
Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 
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A professora iniciou o momento recordando os fatos vivenciados pelo grupo: a 

brincadeira, a cantiga, a leitura do texto e a pintura das palavras. As crianças relataram com 

entusiasmo a experiência, e a docente indagou qual o motivo de ter colorido as palavras 

daquela forma. Algumas crianças responderam que foi porque as palavras eram iguais e a 

professora prosseguiu questionando mais especificamente, a fim de ampliar seus argumentos. 

O objetivo central da aula era compreender o conceito de rima, exemplificado a partir das 

palavras do texto. Após a leitura ritmada da cantiga, iniciada pela professora e acompanhada 

por todos, por se tratar de um texto já memorizado, a docente procedeu à leitura das estrofes, 

fazendo pausas para analisar as palavras rimadas em cada uma delas. Ao localizar as rimas no 

texto, solicitava que as crianças compusessem as palavras com letras móveis (ver figura 2), 

identificando, nas palavras escritas, as letras, “os pedacinhos” que representavam o som da 

rima.  

 

Figura 2 ─ Composição de palavras/destaque de rimas feitas pelas crianças 

 

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 
 

A professora escrevia na lousa e solicitava ao grupo que dissesse com quais letras 

se podia escrevê-las, lia as palavras e destacava as letras correspondentes à rima, como 

visualizado na figura 3. Tal procedimento se repetiu com os cinco pares de palavras rimadas 

da cantiga. No final, as crianças quiseram brincar de roda novamente, sugestão de pronto 

aceita pela professora. 

 

Figura 3 ─ Registro de palavras/destaque das rimas feito pela professora 
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

A escolha da cantiga como texto referência para a atividade, está de acordo com o 

direito IV6 ─ Apreciar e usar, em diversas situações, os gêneros literários do patrimônio 

cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava-línguas, dentre outros ─, delineado entre 

os direitos de aprendizagem e desenvolvimento do componente curricular Língua Portuguesa 

para o ciclo de alfabetização (BRASIL, 2012). Tal direito, ainda que direcionado ao ciclo de 

alfabetização, 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, tem relevância na pré-escola, pois a 

cantiga faz parte do patrimônio cultural no qual as crianças estão imersas. O documento de 

referência ressalta a importância do uso e apreciação, na Educação Infantil, de tal patrimônio 

cultural, ao afirmar que: 

 
no Ciclo de Alfabetização, assim como na Educação Infantil, os jogos 

verbais da tradição popular propiciam que as crianças brinquem com as 

possibilidades sonoras que a língua materna proporciona. São ritmos, rimas, 

repetições que auxiliam tanto a memorização desses textos e seus usos em 

jogos e brincadeiras, quanto contribuem para que as crianças possam 

compreender também as relações entre sons e letras, ao ajustarem o falado e 

o escrito em diversas situações (BRASIL, 2012, p. 38). 

 

Nesse sentido, a vivência oportunizou a ludicidade ao permitir acesso ao bem 

cultural favorecido pela brincadeira de roda. A utilização do cartaz materializou o texto da 

cantiga, possibilitando o letramento na medida em que as crianças experimentaram, na 

prática, que o falado, no caso, cantado, pode ser escrito e acessado por meio da leitura. Ao 

realizar a leitura ritmada e apontada do texto memorizado pelas crianças, a professora 

promoveu a reflexão sobre a língua, além de, nesse momento, mostrar-se como modelo de 

leitora fluente aos alunos, ação fundante e um dos elementos diferenciadores e disparadores 

 
6 Do documento Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do 

ensino fundamental. (BRASIL, 2012)  
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para o desenvolvimento leitor da criança. 

A ação docente objetivou o desenvolvimento da consciência fonológica, uma vez 

que a abordagem centrou-se na identificação e reconhecimento de rimas, visando 

compreender esse conceito. Segundo Brandão e Leal (2011, p. 26), propostas dessa natureza 

são importantes na Educação Infantil por favorecerem a reflexão das crianças “sobre um dos 

princípios do sistema de escrita alfabética, qual seja: no nosso sistema, os sinais gráficos 

(letras) têm relação com a pauta sonora, e não com os significados ou as propriedades físicas 

dos objetos.” Sendo, portanto, adequadas às turmas de crianças de 4 e 5 anos.  

As perguntas da professora configuraram-se como uma estratégia motivadora da 

reflexão das crianças. Morais e Silva (2011) apontam dois fatores para o trabalho que assume 

como meta o desenvolvimento da consciência fonológica: 

   
Em primeiro lugar [...] porque as crianças pequenas gostam de brincar com 

as palavras e de envolver-se com tarefas lúdicas que exploram, por exemplo, 

rimas e aliterações. [...] Em segundo lugar porque [...] as habilidades 

envolvendo sílabas e rimas, também importantes para o aprendizado da 

escrita alfabética, se desenvolvem mais cedo, especialmente se as crianças 

têm oportunidades de brincar com as palavras (MORAIS; SILVA, 2011, p. 

78). 

 

As intervenções da docente favoreceram a percepção de semelhanças sonoras 

entre segmentos de palavras, no caso as rimas. E, ao propor a composição dos pares rimados, 

usando o alfabeto móvel, possibilitou às crianças a reflexão sobre a língua escrita, de modo a 

voltar a atenção delas para decidir quais e em que ordem deveriam usar as letras na 

composição da palavra desejada, uma vez que não foi necessário traçá-las no papel, pois as 

letras estavam disponíveis, bastando escolher (MORAIS, 2012, p. 139). 

O fato da percepção dos meninos e meninas ter-se dirigido às letras, pode ter 

gerado, para alguns, certa confusão no conceito. A rima é caracterizada pela semelhança nos 

sons finais a partir da vogal tônica, nem sempre representados por letras iguais. Na interação 

vivenciada, a tendência das crianças era dizer que a semelhança residia na igualdade entre as 

letras, algo concreto, visível, pois eram as letras móveis que elas estavam manuseando, 

embora tivessem manipulado os sons na cantiga e leitura do texto. Percebeu-se que a docente 

não dispunha de argumentos para justificar que a semelhança era sonora, sobretudo porque 

esse é um conceito ainda bastante abstrato para a turma, fato percebido no excerto7 a seguir:  

 

 
7 Trecho da interação observada, onde P é fala da professora e C, fala das crianças (registro do diário de campo 

da pesquisa). 
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P: Por que essas palavras estão pintadas da mesma cor?  

C: Porque é igual. 

P: É igual? CHAPÉU não é igual a CÉU! O que é igual? É o som final, né? 

[...] vamos montar palavras com as letrinhas. (letras móveis)  

P: Pronto! Agora vamos ver aqui, olhando para mim ─ direcionou-se ao 

texto na lousa ─ qual foi a palavra que a tia pintou? – silêncio.  

P: Fui à Espanha buscar o meu...  

C: Chapéu ─ falaram todas juntas. 

[...] 

P: Agora, vamos descobrir por que é que elas rimam. Por que é? 

C: Porque é igual. 

P: É igual o quê? 

C: o U / as letras. 

P: É, as letras são iguais, mas não é por isso que elas rimam, é? ─ 

Silêncio ─ E por que é que rimam? ─ Silêncio ─ Porque o sonzinho é igual, 

o sonzinho ÉU. Vamos separar as letras desse som, afasta um pouquinho. Tá 

vendo como termina com as mesmas letras? 

 

No mesmo dia da atividade com a cantiga de roda “Fui à Espanha”, após o 

recreio, a professora conduziu as crianças à biblioteca da escola, para que elas pudessem “ver 

os livrinhos lá”8. A biblioteca tinha um padrão comum, equipada com estantes repletas de 

livros, organizados por adequação às turmas, mesas com cadeiras e um espaço com tatame. 

Era um ambiente climatizado, com decoração discreta, frases de incentivo à leitura, 

recomendações, local destinado, por excelência, à leitura na escola. Neste sentido, o espaço 

atende ao proposto por Parreiras (2011, p. 26-27), quando diz que a biblioteca escolar deve 

ser arejada, confortável, segura e concebida como “[...] um espaço de congregação da leitura e 

da cultura, o local que recebe o leitor, que lhe oferece as novidades (livros e periódicos). O 

local de presença constante de educadores, de professores, de alunos [...]”. 

A vivência na biblioteca foi organizada em dois momentos. No primeiro, foram 

dispostos vários livros no centro do tatame para que os alunos escolhessem, livremente, 

aqueles que queriam manusear (figura 4). As crianças se acomodaram em volta dos livros e, 

ao pegá-los, observavam a capa, perguntavam o nome [título] da história, folheavam, “liam”, 

descreviam as imagens, conversavam e trocavam os livros entre si. 

 

Figura 4 ─ Manuseio/leitura dos livros na Biblioteca 

 
8 Fala da professora 
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

Decorrido um tempo, Cinderela indagou se alguma criança queria contar uma 

história para os colegas, mas não houve adesão ao pedido. À sua insistência, P.L.A. se 

prontificou a contar uma história, entretanto, mesmo com o apelo da professora, não houve 

atenção da turma, que ainda estava imersa nas leituras individuais. Então, P.L.A. contou 

somente para o colega que estava ao seu lado.  

A professora falou que as histórias podiam ser contadas “olhando as imagens”9 e 

demonstrou essa ação iniciando a leitura de uma história. À medida que folheava, descrevia, 

traduzindo as ilustrações. Sua atitude motivou a turma e três meninas, G.B.C., R.A.F. e 

A.K.F., prontificaram-se a ler a história para o grupo. Dessa vez, a docente orientou que 

ficassem de pé diante dos outros, como se vê na figura 5. Cinderela continuou segurando o 

livro, passando as páginas e direcionando perguntas às meninas, enquanto elas se alternavam 

em ler apoiadas nas imagens, mesmo que uma delas já lesse convencionalmente. 

 

Figura 5 ─ Meninas lendo a história apoiadas nas imagens e perguntas da professora 

 
9 Fala da professora  
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

Da plateia, formada pelas outras crianças, boa parte observava atenta, enquanto 

outra continuava concentrada “lendo” os livros escolhidos. As meninas concluíram a missão 

de contar a história para a turma, a professora fez perguntas ao final da leitura, parabenizou e 

pediu aplausos para o trio. 

Experiências como essa, são bastante enriquecedoras para crianças em fase de 

alfabetização e contribuem de forma significativa para a formação do leitor autônomo. Mollo 

e Nóbrega (2011) afirmam que o sentido dos textos não está dado graciosamente apenas pela 

decodificação das letras, os leitores anseiam por entendê-los, saber o que os autores 

intencionam, procuram discuti-los e relacioná-los às situações da vida e, com isso, podem 

aprender e apreender informações. Conforme as autoras, 

 

É pelas mãos de professores ou bibliotecários que os leitores-iniciantes 

podem realizar suas primeiras aproximações com os textos. Como se 

refletissem sobre o que leem em voz alta, auxiliam os alunos a reconhecer as 

vozes que permeiam os textos, a trazer à tona as ênfases singulares dadas 

pelo grupo, a estabelecer contrapontos entre o que está escrito e o que cada 

leitor acha que o texto diz. Progressivamente, o leitor-iniciante internaliza o 

diálogo com o texto, solta a mão dos mediadores e a leitura se torna 

autônoma (MOLLO; NÓBREGA, 2011, p. 7). 

 

Os procedimentos da docente, desse modo, tinham a possibilidade de desenvolver 

a competência leitora das crianças, pois, além de oferecer livros para ler e apreciar, mostrava-

se modelo de leitora, estimulava a autonomia das crianças, contribuindo e valorizando suas 

atitudes, as quais denotaram a incorporação do comportamento leitor. Ainda que muitas 

crianças dessa turma não tivessem consolidado as habilidades convencionais da leitura, 

demonstraram, em momentos como o descrito, o desenvolvimento de aspectos relacionados 

ao ato de ler, tais como: folhear corretamente os livros, direcionar os olhos da esquerda para a 
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direita e de cima para baixo, realizar leitura e interpretação das imagens e expressar 

verbalmente a compreensão do lido, ainda que pela voz de outrem. 

A interação em que Cinderela fez uso da “Caixa Mágica”, teve como objetivo 

principal a leitura e identificação de letras do alfabeto e a busca por palavras iniciadas com 

tais letras (Conferir figuras 6, 7 e 8).  

 

Figuras 6, 7, 8 ─ Crianças brincando com a “Caixa Mágica”/ reconhecendo as letras 

   
Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

Com as crianças organizadas em círculo, sentadas no chão, a “Caixa Mágica”, 

recheada de fichas com as letras do alfabeto, circulou de mão em mão ao som de uma música. 

Periodicamente, a música parava e a criança de posse da caixa, retirava de seu interior uma 

letra, incumbindo-se do desafio de identificá-la e listar oralmente palavras iniciadas com ela. 

A maioria das crianças nomeou as letras retiradas, entretanto, àquelas que não conseguiam, a 

professora solicitava a ajuda dos colegas, dava pistas e, se necessário, recorria ao alfabeto 

exposto na sala. Todas as crianças presentes manusearam os recursos e participaram da 

atividade, tendo sua vez e voz garantidas. Essa atividade foi bem significativa para os alunos, 

inclusive sendo citada por alguns no momento das entrevistas10 como uma forma da 

professora ensiná-las a ler. 

Na atividade descrita, as crianças puderam manipular e dizer os nomes das letras 

que retiraram da caixa. A identificação dessas unidades linguísticas, assim como o 

 
10 As crianças foram entrevistadas com o objetivo de identificar como elas compreendiam a leitura.  
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reconhecimento global de palavras, é uma habilidade que deve ser estimulada na Educação 

Infantil. Para Brandão e Leal (2011, p. 28), “[...] é possível aprender sobre as letras por meio 

de jogos e atividades bastante diversificadas” havendo, portanto, “inúmeras oportunidades 

significativas para as crianças”, como foi o caso da vivência com a “Caixa Mágica”. As 

autoras asseveram a importância de tal conhecimento: 

 
[...] em primeiro lugar, porque desse modo a criança foca a atenção no 

princípio de que utilizamos as letras na escrita de palavras. Em segundo, 

porque, para “conversar” sobre a escrita, para dialogar sobre como escreve 

uma palavra, a criança passa a poder lançar mão dessa metalinguagem. Ou 

seja, ao escrever seus nomes ou outras palavras de seu interesse, pode 

interagir com os colegas e professora sobre que letra usar (BRANDÃO; 

LEAL, 2011, p. 28, grifo das autoras). 

 

É importante ressaltar o procedimento da docente de fazer perguntas aos alunos 

individualmente, caracterizando, ainda que numa interação coletiva, um olhar a cada criança. 

Essa ação foi recorrente nas aulas observadas, podendo ser classificada como a mais frequente 

dentre as estratégias utilizadas. 

Outra atividade observada foi a composição de uma lista de nomes das crianças da 

turma em ordem alfabética, como se nota na figura 9. 

 

Figura 9 ─ Lista de nomes das crianças da turma 
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

Cinderela convidou as crianças para irem à rodinha e uma das crianças foi logo 

perguntando se era para brincar de “Caixa Mágica”. Ela respondeu que não, contudo, declarou 

que fariam outra atividade bem legal. Explicou que iria entregar para cada criança um nome 

que não era o delas e, com esses nomes, construiriam uma lista na ordem alfabética, “como 

estava organizado o alfabeto na parede”11. Distribuiu os nomes aos alunos, colocou o material 

no centro da roda e os orientou a ler os nomes recebidos, pois ela os chamaria para colá-los na 

folha conforme a ordem do alfabeto. As crianças liam os nomes, olhavam os que estavam 

com os colegas, diziam para os “donos” do nome que estavam com ele, o que se percebe pela 

observação das figuras 10 e 11.  

 

Figuras 10, 11 ─ Crianças lendo e reconhecendo os nomes dos colegas em tarjetas 

 
11 Fala da professora 
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

A professora começou apontando as letras no alfabeto exposto com uma régua. A 

cada letra apontada, o menino ou a menina de posse do nome, lia e o entregava à professora, 

que ia colando um abaixo do outro, compondo a lista. Caso a criança não soubesse, ela dava 

pistas e solicitava ajuda aos colegas. Após dizer qual o nome, ela solicitava do grupo outras 

palavras iniciadas com a letra em destaque. Ao se deparar com mais de um nome com a 

mesma inicial, a docente estimulava as crianças a refletir sobre qual seria a ordem em que 

seriam colados, adentrando na palavra para comparar as letras seguintes, visto que a inicial 

não solucionava o problema, complexificando o desafio. Isso aconteceu com as letras A, G, 

M, R e S. 

A lista é um gênero adequado ao trabalho na alfabetização e, em especial, a lista 

dos nomes das crianças da sala constitui meio de pesquisa rico e eficaz, uma vez que contém 

grande variedade de letras iniciais e padrões silábicos. Os nomes, por terem um componente 

afetivo, a amizade e o companheirismo entre os meninos e meninas de uma mesma turma e 

serem manipulados com frequência, são mais facilmente apreendidos, identificados de forma 

global. Isso faz com que as crianças reflitam sobre princípios do Sistema de Escrita 

Alfabética: escreve-se com letras, elas podem se repetir em palavras diferentes, determinadas 

letras não ocupam todas as posições na palavra, entre outros. Aqui, concorda-se com a visão 

de Brandão e Leal (2011) de que o trabalho com os nomes de alunos da sala: 

 
[...] permite que as crianças reconheçam globalmente o seu nome e o nome 
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dos colegas, fazendo com que tais palavras se tornem “estáveis”. Ou seja, 

mesmo sem estar alfabetizada, a criança pode ir construindo um repertório 

de palavras que sabe escrever de cor. Tal conhecimento, sem dúvida, 

também pode ajudá-la nas suas tentativas de escrita e leitura de novas 

palavras (BRANDÃO; LEAL, 2011, p. 29, grifo das autoras). 

 

Conforme a Proposta curricular de língua portuguesa do estado do Ceará - PCLP, 

a lista está entre os gêneros do agrupamento de descrever ações, considerada um texto 

simples, cuja leitura pode ser feita com autonomia pela criança. O trabalho pedagógico com 

tal gênero desenvolve a habilidade de retirar e relacionar informações de textos (CEARÁ, 

2013, p. 63-65), contribuindo com a reflexão sobre a escrita. 

Na mesma manhã, após ter concluído a atividade de composição da lista, a 

professora recomendou às crianças que continuassem na rodinha para ouvir uma história. 

Todas festejaram e permaneceram sentadas no chão enquanto a docente pegou o livro “Sete 

patinhos na lagoa” (ver figura 12) no armário e sentou-se numa cadeira.  

 

Figura 12 ─ Imagem da capa do livro “Sete patinhos na lagoa” 

 
Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

Cinderela iniciou a interação lendo o título da história, os nomes do autor e do 

ilustrador. Em seguida, mostrou a capa do livro às crianças e perguntou o que viam nela.  As 

crianças responderam descrevendo a imagen. A professora fez perguntas sobre o que poderia 

acontecer com os personagens que ilustravam a capa, instigando a curiosidade e a antecipação 

do enredo. As crianças, motivadas, revelavam suas hipóteses. Então, ela procedeu à leitura 

fluente do conto, atribuindo ritmo e cadência aos versos rimados, sempre mostrando as 

imagens após a leitura das páginas (figura 13). 

 

Figura 13 ─ Cinderela lendo a história para as crianças 
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

 Nesse momento, fazia também a leitura das ilustrações, complementando a 

narrativa. Durante a leitura, fazia pausas e perguntava o que iria acontecer depois. As 

crianças, atentas, alternavam-se nas respostas, expressando sentimentos de espanto, susto, 

alegria. À medida que prosseguia com a narração, as hipóteses levantadas eram confirmadas 

ou refutadas. Ao final, Cinderela fez perguntas gerais a respeito da história, gerando, assim, o 

reconto oral com a participação efetiva das crianças. 

Nessa atividade, a docente explorou algumas possibilidades que o livro de 

literatura infantil possibilita. Ficou claro o objetivo da leitura para deleite, em que os ouvintes, 

leitores em formação, puderam se deliciar com a narrativa feita pela professora. Tal fato 

encontra fundamento em um dos aspectos motivadores da leitura, segundo Solé (1998), o de 

ter um objetivo para ler. Nesse caso, sendo a professora responsável por vivenciar as 

estratégias de leitura a fim de que os alunos aprendam, pode-se dizer que o objetivo foi 

delineado por ela, sobretudo, para o prazer das crianças.  

Com relação a esse objetivo, a autora afirma que o prazer é uma condição 

subjetiva e, por conseguinte, cada leitor encontra o seu. Para os leitores em formação, a oferta 

de leituras variadas contribui para a seleção daquelas que lhes despertam prazer. Solé (1998, 

p. 97) afirma que “[...] o que importa, quando se trata desse objetivo, é a experiência 

emocional desencadeada pela leitura. É fundamental que o leitor possa ir elaborando critérios 

próprios para selecionar os textos que lê, assim como para avaliá-los e criticá-los”. 

A partir dessa atividade, foi possível observar a adoção das estratégias de leitura 

orientadas por Solé (1998) nos diversos momentos da narrativa ─ antes, durante e depois. 
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Antes da leitura, além da motivação gerada pelo objetivo, Cinderela contemplou outras: 

estabeleceu previsões e promoveu perguntas sobre a história. Tais estratégias materializaram-

se na ação docente ao mostrar a capa do livro e solicitar que as crianças, por meio de suas 

perguntas, estabelecessem previsões sobre o enredo. 

Durante a leitura, com o intuito de construir a compreensão, as estratégias 

elencadas, conforme Solé (1998), são: formular previsões sobre o que está sendo lido, 

formular perguntas sobre o que foi lido e confirmar ou refutar as previsões formuladas – 

antecipação, verificação e autoquestionamento. Isso se dá na leitura compartilhada, como foi 

o caso da atividade relatada, uma vez que as crianças cuja leitura ainda não é convencional 

realizam-na por intermédio da professora, pois, como ouvintes, são leitores em potencial.  

Segundo a autora, para dominar tais ações “não é suficiente explicá-las”, e, diga-

se de passagem, não teria efeito para as crianças da pesquisa, “é preciso colocá-las em prática, 

compreendendo sua utilidade.” (SOLÉ, 1998, p. 120). Não é possível afirmar que as crianças 

tinham essa compreensão, contudo, o fato de a professora utilizar estes procedimentos, mostra 

um caminho prático para que as crianças possam segui-lo, transferindo, mediante o exercício, 

“a responsabilidade e o controle da tarefa de leitura das mãos do professor [...] para as mãos 

do aluno” (SOLÉ, 1998, p. 120). 

Prosseguindo à análise da atividade, observaram-se estratégias vivenciadas depois 

da leitura, procedimentos eficazes para continuar compreendendo e aprendendo. É o momento 

de perceber a ideia central do lido, ser capaz de elaborar um resumo, formular e responder 

perguntas (SOLÉ, 1998). Mesmo ainda de forma rudimentar, ao questionar os alunos sobre o 

que aconteceu na história, a professora os oportunizou a relembrar os fatos e perceber a ideia 

central. Por meio das perguntas que foi formulando sobre o enredo e compondo o reconto, 

resumiu, na modalidade oral, o texto narrado. Tal fato, decorrente da estratégia mencionada, 

encontra sentido nas palavras de Parreiras (2011) ao discorrer sobre a função que a leitura 

literária e a conversa posterior a essa ação pode assumir na escola. A autora afirma que  

 
O exercício da liberdade é o que deve ser feito a partir da leitura de uma 

obra. A leitura formativa que pretendemos, que traz o pensamento crítico, a 

associação de ideias, a inter-relação de conteúdos, acontece num processo de 

incentivo à leitura de obras literárias e ao debate que elas suscitam. São 

conversas sobre a obra lida, discussões sobre temas presentes na história ou 

no poema, associações da ficção à vida cotidiana, aos fatos que nos 

acontecem (PARREIRAS, 2011, p. 28). 

 

Finalizando o período, a professora estabeleceu uma relação significativa entre a 
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atividade da lista de nomes e a história contada. Propôs às crianças um desenho representativo 

da história, a ser feito após o recreio, em que as crianças deveriam desenhar os sete patinhos e 

nomeá-los, com os nomes dos amigos da turma, tomando como fonte de pesquisa a lista 

anteriormente construída. As crianças mostraram-se bastante motivadas para o desenho e já 

revelavam quais seriam os nomes dos amigos que dariam aos patinhos a serem desenhados. 

 

Para arrematar essa conversa: tecendo conclusões 

 

Das interações observadas, constatou-se que Cinderela utilizou como principais 

recursos a lousa, texto escrito em cartaz, tarjetas com nomes dos alunos, letras móveis, fichas 

com letras, livros literários, gêneros textuais diversos e um material nomeado de “Caixa 

Mágica”. A docente fez uso das estratégias de leitura recomendadas por Solé (1998) nos três 

momentos da leitura (antes, durante e depois), além de análise linguística, orientação e 

atenção individualizada, assim como, leituras orais e fluentes para o grupo. 

O estudo mostrou, em suma, que os recursos utilizados pela docente para 

desenvolver a competência leitora das crianças foram diversificados, mostrando riqueza no 

uso do material e que, da mesma forma, as estratégias envidadas foram diversas e 

motivadoras. A percepção de fragilidades no desenvolvimento do conceito de rima aponta 

para lacunas neste conhecimento específico, gerando a necessidade de superação. 
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Resumo: Este estudo analisa o que dizem as professoras do Bloco Inicial de Alfabetização sobre suas 

práticas e saberes para o ensino da leitura e da escrita.  
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Primeiras palavras 

 

 Desde a década de 1980 modificações significativas vem acontecendo nas concepções 

teóricas do campo da alfabetização, assim como posturas didáticas também vem sendo revistas. 

Soares (1985) afirma que a alfabetização é uma prática que recebe contribuições importantes 

das mais diversas áreas do conhecimento. No entanto, é preciso reafirmar que as intervenções 

realizadas pelos professores alfabetizadores estão alicerçadas em aspectos de natureza político-

ideológica que refletem em suas concepções sobre homem, sociedade, educação, escrita, como 

também, o papel da alfabetização na constituição do sujeito como cidadão de uma cultura 

letrada. Ou seja, não é apenas as decisões de natureza teórica ou técnica que influenciam às 

práticas alfabetizadoras em sala de aula, são um conjunto de fatores além da formação, mas sim 

do conjunto de práticas elaboradas ao longo do exercício da docência. Assim, segundo Chartier 

(1998, p.10) o professor alfabetizador também constitui suas práticas, a partir de 

reinterpretações acerca do que está sendo discutido no meio acadêmico, considerando o que é 

possível ser feito em sala de aula.  

 Neste contexto de frutíferas discussões sobre concepções epistemológicas e metodologias 

de alfabetização, pretendemos, com este trabalho, compreender os saberes e práticas que 

caracterizam a atuação docente de duas professores do 1º e 2º ano do Bloco Inicial de 

Alfabetização de uma escola pública do Distrito Federal (DF) para o ensino da leitura e da 

escrita, a partir do percurso histórico da alfabetização no Brasil e da conceituação do Sistema 

de Escrita Alfabética- SEA. 

 

O ensino da leitura e escrita no Brasil 

 

Ao longo da história da alfabetização no Brasil, o ensino da leitura e escrita foi 

configurado a partir dos métodos tradicionais: dependendo da concepção considerada sobre a 
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unidade linguística, o ensino da leitura e da escrita partiria do sintético, ou seja, da unidade 

menor (letra) para as maiores (sílabas, palavras, frases e textos), ou de maneira analítica 

apostando em atividades do todo para as partes, ou seja, do texto para unidades menores da 

língua escrita. Desta forma, de acordo com Mortatti (2008, p.59) os métodos de alfabetização 

tiveram a seguinte subdivisão classificatória: método sintético – alfabético, fônico e silábico; e 

método analítico – palavração, sentenciação e o método global – historieta, conto. 

Considerando essa “querela dos métodos”, fica evidente que a técnica utilizada era fator 

essencial no processo de aprendizagem da língua escrita. Como afirma Morais, (2006, p. 33) a 

aprendizagem tinha como fundamento uma visão empirista-associacionista, cujos processos 

básicos seriam a percepção e a memória.  

Assim, todo o processo de apropriação e internalização de um novo conhecimento é 

desconsiderado. O estudante recebe as explicações sobre a relação entre letra e som, faz o 

registro gráfico e memoriza a relação ensinada. 

A aprendizagem é vista como um processo de simples acumulação das 

informações recebidas do exterior, sem que o sujeito precisasse, em sua 

mente, reconstruir esquemas ou modos de pensar, para compreender os 

conteúdos (sobre letras e sons) que alguém (a escola, a professora) estava lhe 

transmitindo. (MORAIS, 2012, p. 27)  

 

 Na metade do século XX alguns países economicamente avançados começaram a exigir 

da escola indivíduos que fizessem uso funcional da escrita, e não somente o domínio do código. 

Iniciou-se um intenso processo de grafocentrização, ou seja, a escrita tornou-se, 

gradativamente, mais presente nas relações sociais, econômicas e culturais. (LEITE, 2010, 

p.23).  

 A partir da década de 1980, chega ao Brasil, os pressupostos da psicogênese da escrita 

elaborada por Emília Ferreiro e Ana Teberosky que tinha por fundamentação teórica a 

Epistemologia Genética de Piaget. Dentro de uma perspectiva construtivista, a teoria da 

psicogênese busca compreender como a criança aprende a língua escrita, ou seja, como, na 

condição de sujeito cognoscente, constrói o conhecimento sobre a língua, na interação com esse 

objeto de conhecimento (MORTATTI, 2016, p. 26) 

 Essa mudança de foco no processo de ensino inicial da leitura e da escrita, deslocando a 

pergunta do “como se ensina a ler escrever?” para o “como a criança aprende a ler e escrever?” 

fez com que a teoria da psicogênese ganhasse espaço no cenário educacional brasileiro, 

assumindo de maneira equivocada, um caráter de metodologia de ensino. Como descreve 

Morais (2012, p. 39) houve uma intensa divulgação dos estágios da psicogênese, sem que isso 

resultasse em uma didática da alfabetização.  
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 Soares (2003, p. 41) argumenta que a interpretação inadequada da teoria da psicogênese 

contribuiu para que as dimensões linguísticas do processo de alfabetização fossem 

subestimadas; produziu uma concepção de alfabetização que desconsidera a necessidade do 

ensino sistematizado da língua escrita. Em consequência disso, institui-se a crença que, para a 

criança se alfabetizar, bastava o convívio com a escrita. O professor assume uma condição 

periférica no processo de ensino-aprendizagem da língua escrita, visto que, ao invés de mediar 

o processo de aprendizagem, passa a atuar como “facilitador”. Com isto, muitos professores 

alfabetizadores assumiram práticas pedagógicas marcadas pela aprendizagem sem ensino, 

regada pela intuição e espontaneísmo, contribuindo ainda mais para o fracasso da alfabetização.  

 

O Sistema de Escrita Alfabética (SEA): a interface linguística do alfabetizar e letrar 

 

 Na segunda metade da década de 1980 acontece um salto qualitativo na apropriação da 

leitura e da escrita: surge o conceito de letramento, que vai além da apropriação do código 

escrito atribuindo significado dentro de um contexto que visa despertar para importância de 

desenvolver as habilidades necessárias para o uso competente da leitura e da escrita nas práticas 

sociais. Desta forma, verificou-se uma fusão no conceito de alfabetização em direção ao 

conceito de letramento: do saber ler e escrever em direção ao ser capaz de fazer uso social da 

leitura e da escrita.  

 Porém, essa fusão inadequada, com prevalência do conceito de letramento fez com que 

muitos professores alfabetizadores desenvolvessem práticas de letramento em sala de aula, 

acreditando que elas, também, poderiam garantir as especificidades do processo de 

alfabetização.  

No momento atual, vivemos uma situação de aparente conflito: é inegável o 

reconhecimento do papel social e crítico que o conceito de letramento trouxe para a 

alfabetização, ao mesmo tempo que é necessário, como propõe Soares (2003, p. 22), reinventar 

o conceito de alfabetização. Para assumirmos esta reinvenção da alfabetização, é necessário 

rever os processos de ensino-aprendizagem que tem predominado nas salas de aula, 

reconhecendo a necessidade de estabelecer uma distinção entre as facetas da alfabetização e do 

letramento.  

Distinção entre o que mais propriamente se denomina letramento, de que são 

muitas as facetas – imersão das crianças na cultura escrita, participação em 

experiências variadas com a leitura e escrita, conhecimento e interação com 

diferentes tipos de gêneros de material escrito – e o que é propriamente a 

alfabetização, de que também são muitas as facetas – consciência fonológica e 
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fonêmica, identificação das relações grafema-fonema, habilidades de 

codificação e decodificação da língua escrita, conhecimento e reconhecimento 

dos processos de tradução da forma sonora da fala para a forma gráfica. 

(SOARES, 2017, p. 46) 

 

 É preciso reconhecer as especificidades de cada um desses processos, o que implica 

compreender a diversidade de procedimentos para o ensino como, também, considerar a 

heterogeneidade presente no cotidiano.  

 Diante da complexidade do processo de aprendizagem inicial da língua escrita, a faceta 

linguística é o alicerce, pois possibilita a aprendizagem do sistema de escrita alfabética, que 

conduz à leitura e produção de palavras.  

 

Aprender o sistema de escrita é apenas um fio na teia de conhecimento 

pragmáticos e gramaticais que as crianças precisam dominar a fim de tornarem-

se competentes no uso da língua escrita, mas é a aprendizagem imperativa, e 

promove outras. (TOLCHINSKY, 1995, p. 63): 
 

 Assim como a humanidade teve que construir soluções complexas para elaborar a escrita 

alfabética, a criança também (re) constrói mentalmente uma série de decisões, que o auxilia na 

internalização das propriedades e convenções do SEA. 

  Pensando em como o professor poderia auxiliar o estudante a ter mais clareza sobre 

quais propriedades dos SEA precisam ser reconstruídas, Artur Gomes de Morais traz um 

conjunto de dez propriedades relativas à notação alfabética na língua portuguesa, apresentada a 

seguir. 

 

1. Escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que tem um 

repertorio finito e que são diferentes de números e de outros símbolos; 

2. As letras tem formato fixos e pequenas variações produzem mudanças em 

sua identidade (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, 

p); 

3. A ordem das letras no interior da palavra não poder mudada; 

4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes 

palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas 

letras; 

5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras 

e nem todas podem vir juntas de quaisquer outras; 

6. As letras notem ou substituem a pauta sonora das palavras que 

pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais 

dos referentes que substituem; 

7. As letras notam segmentos sonoros menores que as silabas orais que 

pronunciamos; 

8. As letras tem valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um 

valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra. 
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9. Além das letras, na escrita de palavras usam-se, também, algumas marcas 

(acentos) que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou silabas onde 

parecem. 

10. A sílabas podem variam quanto às contribuições entre consoantes e 

vogais (CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC...), mas a estrutura predominante 

no português é a sílaba CV (consoante-vogal), e todas as sílabas do português 

contem, ao menos, uma vogal. (MORAIS, 2012, p. 51) 

 

Fica evidente que o SEA se constitui um objeto de conhecimento complexo, que exige um 

ensino direto, explícito e sistemático, auxiliando o estudante a realizar suas representações 

mentais sobre as propriedades do sistema. Dessa forma, o professor alfabetizador precisa ter 

clareza e intencionalidade ao planejar as atividades de reflexão sobre palavras voltadas ao 

aprendizado do SEA, como também considerar a necessidade de atividades de leitura e/ou 

produção de textos que não foram escritos para ensinar o SEA. 

 Finalmente, antes de apresentar os dados com o os quais discutiremos na próxima seção, 

é importante deixar claro que, ao enfatizarmos a necessidade do ensino sistemático do SEA, não 

estamos aqui, em absoluto, defendendo o movimento de retrocesso a práticas alfabetizadoras 

conservadoras e tradicionais e, tampouco, dissociar a alfabetização do processo de letramento. 

 Entretanto, é urgente a necessidade de reinventarmos as metodologias de alfabetização 

utilizadas em sala de aula, para assim mudarmos de maneira significativa a qualidade do ensino e 

da aprendizagem dos estudantes. 

Trilhando o caminho 

 

 O tema explorado neste trabalho representa o desafio em compreender as práticas e 

saberes que caracterizam a atuação docente para o ensino da leitura e da escrita. A complexidade 

do tema se amplia, ao lançarmos o olhar investigador sobre a relação existente entre os aspectos 

didáticos, curriculares e avaliativos e os tempos e espaços destinados ao ensino e aprendizagem 

da leitura e escrita. 

 Os sujeitos participantes da pesquisa foram duas professoras alfabetizadoras que 

atuavam, na ocasião da pesquisa, e turmas de 1º e 2º anos do Bloco Inicial de Alfabetização de 

uma Unidade Escolar da rede pública do Distrito Federal pertencente à Coordenação Regional de 

Ensino (CRE) do Riacho Fundo II. A escolha por essa etapa inicial do Ensino Fundamental 

ocorreu devido às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de 

referência quanto aos direitos e objetivos da escolarização básica, que prevê nos casos dos 

primeiro e segundos anos a consolidação do processo de alfabetização.  
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 Diante dessa proposta, a abordagem qualitativa foi utilizada, uma vez que ela possibilita 

uma análise mais detalhada do campo educacional. Para apreender a realidade focalizada o 

instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada realizada em outubro de 2018.  

 As duas professoras pesquisadas foram denominadas: Professora Ana (1º ano) e 

Professora Maria (2º ano). A escolha das respectivas professoras se deu a partir de dois 

aspectos: serem regentes em turmas de 1º e 2º ano e disponibilidade para entrevista no turno 

matutino. 

 Para o tratamento dos dados, recorremos à análise de conteúdo temática (BARDIN,1977), 

que consiste, não somente a categorização e descrição, como também a inferência e 

interpretação dos dados. Por esse caminho, articulamos e sistematizamos categorias que 

emergiram do nosso objeto de estudo: i) O Ensino do Sistema de Escrita Alfabética; ii) Leitura 

e produção de texto; iii) Intervenção nas atividades de alfabetização. Essa categorias contêm o 

todo, ou seja, representam a totalidade de nosso objeto e conhecimento a respeito dele que será 

ilustrado nas próximas seções. 

 

O Ensino do Sistema de Escrita Alfabética – SEA 

 

Durante o processo de aquisição da leitura e da escrita, a criança formula hipóteses sobre o 

sistema de escrita alfabética. Este processo metalinguístico permite a compreensão sobre como 

se constitui a palavra escrita, extrapolando o aprender codificar e decodificar letras. Para isso, é 

pertinente pensar maneiras de organizar estratégias para o ensino e aprendizagem do sistema de 

escrita alfabética, uma vez que é um objeto de conhecimento que possui suas peculiaridades. 

Ao ser perguntada como desenvolvia o trabalho com a escrita, a professora Ana respondeu: 

12Eu trabalho com música, leitura da música, eles cantando a música Depois a 

gente vai se separando, pinta espaços entre as palavras, procura as letrinhas e as 

famílias que a gente tá trabalhando naquele momento, atividades de fixação 

daquelas sílabas e depois eles fazem a escrita montagem de lista de palavras 

com as sílabas que a gente está trabalhando. (Professora Ana) 

 

Vislumbramos, na prática da professora Ana, um certo “mélangée” no processo de ensino 

da leitura e escrita inicial: o uso do texto como pretexto, conjugando-o com atividades 

tradicionais que exigem repetição e memorização das famílias silábicas. Concebemos que, para 

 
12Os grifos nas falas das professoras são das autoras e foram utilizados para enfatizar aspectos importantes para a 

análise. 
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professora Ana, o ensino do SEA se torna “mais fácil” a partir do trabalho com unidades 

menores: letras, fonemas e sílabas na organização do ensino. 

Tal perspectiva tende a conceber a escrita alfabética como um código, no qual bastaria 

apenas o estudante memorizar os nomes e traçados das letras junto aos sons a que elas se 

referem, trazendo uma visão adulta e não reflexiva do processo de alfabetização. 

Acreditavam que ele seria capaz de, mentalmente, tratar como unidades uma 

série de elementos da língua (palavras, sílabas, fonemas). O aprendiz já 

compreenderia que as letras registram os sons que falamos, razão pela qual, para 

aprender, bastar repetir, em doses homeopáticas, as tarefas não reflexivas que o 

“bom método” lhe impunha. (MORAIS, 2005, p.40) 

 

 No relato da professora Maria a criança tem a oportunidade de refletir algumas 

propriedades do SEA através da intervenção da professora.  

A minha proposta é pelo todo, eu sempre trago pelo texto, pela conversa 

informal primeiramente antes do texto. Eu falo para eles o que a gente vai falar 

no dia, o assunto. Depois vêm as atividades a partir do texto, eu não trabalho 

com famílias silábicas. Se eu vejo no texto uma sílaba complexa, eu já 

costumo mostrar para eles perceberam que essa palavrinha tem algo 

diferente. (Professora Maria) 
 

 Verifica-se que ambas as professoras utilizam o texto, porém nenhuma delas afirma 

explorá-lo como unidade de sentido, como um objeto em si. A diferença está no enfoque dado 

as palavras existentes no texto, uma vez que a professora Maria auxilia seus estudantes a 

refletirem sobre as palavras e suas “partes”, observando algumas de suas características como, 

por exemplo: semelhanças sonoras, relações de ordem das letras, permanência e relações termo 

a termo. 

 É necessário levar, diariamente, o estudante a refletir sobre as propriedades do SEA e, 

progressivamente, automatizar suas convenções, sendo que o ideal é aliar um ensino 

sistemático com a vivência cotidiana de práticas letradas através dos gêneros escritos que 

circulam socialmente.  

  Conforme afirma Morais e Leite (2005, p.73), quando esse tipo de reflexão se dá sobre a 

dimensão sonora da palavra, estamos diante da colocação em prática de habilidades de reflexão 

metalinguística, algo também chamado na literatura especializada de consciência fonológica. 

 Questionadas acerca das atividades realizadas para promover a reflexão dos segmentos 

sonoros das palavras (partes orais e escritas), a professora Ana relatou: 

Toda família eu faço o som da letra pra eles. Porque senão eles misturam 

muito o nome da letra com o som. Como, por exemplo, o H com o C eles 

acham que o H tem som C, então eu faço questão de fazer sempre o som da 

letra pra eles e ainda faço alguns, por exemplo, sinais de fono pra eles que 
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vibra, como abre a boca, pra eles fazerem essa distinção. Eu uso muito o 

alfabeto móvel, então a gente vai fazendo o sonzinho, fala a palavra primeiro e 

vai fazendo o som que eles possam ir montando as palavras. (Professora Ana) 

 

 A postura presente no relato da professora Ana nos leva a crer que ela supervaloriza as 

habilidades ligadas à consciência fonêmica, dando ênfase à pronúncia em voz alta de cada 

fonema, sem a exploração do nome da letra.  

 Inclusive a professora demonstra certa preocupação em deixar bem claro aos seus 

estudantes, que o nome da letra não traduz o som que ela representa. A partir de exercícios de 

fixação e propondo-lhes o uso do alfabeto, professora Ana explora a correspondência fonema-

grafema. Entretanto, Soares afirma que 

a língua escrita não é, de forma alguma, um registro fiel dos fonemas da língua 

oral, há também uma especificidade morfológica, sintática e semântica da 

língua escrita: não se escreve como se fala, mesmo quando se fala em situações 

formais; não se fala como escreve, mesmo quando se escreve em contextos 

informais (p. 18). 

 

 Desta forma, é fundamental desenvolver atividades que tenham foco na consciência 

fonológica, propiciando a análise de sílabas, de rimas, aliterações, permitindo ao estudante 

entender como a palavra falada tem a ver com a palavra escrita e desta com as letras que a 

formam, clarificando os processos cognitivos acionadas para apropriação das relações 

grafofônicas. Em síntese, na prática seria:  

O aluno virá entender que CA não pode ser o mesmo que AC. Compreenderá 

também que o C é um caractere que substitui algo (/k/ ou /s/), 

independentemente de o C aparecer manuscrito ou com outro formato para o C. 

Que o CA de CASA é igual ao CA de CAVALO, porque /kasa/ e /kavalu/ 

“começam parecido quando falamos” (MORAIS, 2004, p.43) 

 

  De acordo com a teoria da psicogênese da língua escrita, num processo evolutivo de 

apropriação do sistema notacional, o sujeito que alcança a hipótese silábica com valor sonoro 

realiza a conjugação da reflexão sonora com a análise da forma escrita das palavras. Parece que 

este é um dos objetivos a serem alcançados na turma da professora Maria. Ela enfatiza a 

formação das palavras, explorando tanto as sílabas canônicas como as sílabas não canônicas: 

 

Se eu vejo no texto uma sílaba complexa, eu já mostro para eles perceberem 

que essa palavrinha tem algo diferente, que eles não conhecem. Daí eles 

procura (sic) aquilo que não tinham conhecido e logo falam: ah, tem um segredo 

bem aqui. Tem o R, ele tá bem aqui no meio da palavra, a gente tem que 

enrolar a língua. Então é assim, a partir do texto a gente vai observando essas 

palavras diferentes. (Professora Maria) 
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 Assim, a partir da leitura de palavras retiradas do texto trabalhado, a professora Maria 

promove a reflexão e o trabalho com os aspectos formais da língua escrita. Morais (2012) 

ressalta o cuidado que todo professor deve ter ao realizar seu planejamento semanal para que 

não negligencie o ensino do SEA, mas que ofereça ao estudante atividades de reflexão sobre as 

palavras voltadas ao aprendizado da escrita alfabética. 

Embora o texto seja um suporte ao trabalho com o ensino da língua escrita, não podemos 

ficar restritos a “ditadura do texto”, na qual a análise linguística somente poderá ser feita de 

palavras retiradas de textos conhecidos. O que precisa ficar claro para o professor é que a 

escrita alfabética é um sistema notacional, e seu aprendizado requer que o estudante foque 

palavras e partes de palavras. 

 De modo semelhante, é necessário também investir no planejamento para intervir no 

processo de aprendizagem da leitura e produção de texto. Na próxima seção, veremos como as 

professoras entrevistadas relatam suas práticas para o ensino da leitura e produção de texto. 

 

Leitura e Produção de textos 

 Os questionamentos acerca do como ensinar a ler e escrever, como ajudar os estudantes a 

fazerem o uso da leitura e escrita nas práticas sociais, deve suscitar, no professor, a clareza 

quanto às concepções de ensino-aprendizagem e também de linguagem, adequando objetivos e 

atividades às operações cognitivas do indivíduo que estará sujeito a uma ação pedagógica 

intencional e sistematizada. Nesta perspectiva, as práticas alfabetizadoras dos professores têm 

grande importância no sucesso da aprendizagem inicial da língua escrita. 

Neste contexto, é preciso clarificar os conceitos de alfabetização e letramento, ambos com 

significados independentes, portanto, com dimensões próprias, porém indissociáveis. Soares 

(2006, p. 56) afirma que a entrada do estudante na cultura letrada perpassa pelo domínio de dois 

novos conhecimentos: domínio do sistema alfabético e ortográfico, que se obtém por meio do 

processo de alfabetização, e saber ler e escrever em diferentes situações e contextos, que se 

obtém por meio do processo de letramento.  

Na entrevista realizada com as professoras Ana e Maria foi possível compreender os 

aspectos conceituais e procedimentais envolvidos no trabalho com textos e também a maneira 

como elas conjugavam as práticas de leitura e produção de textos. A seguir, seus relatos a 

despeito desse assunto:  

Eles tem acesso livre e diário a caixa de livros. Eles terminam de fazer a 

atividade proposta e vão para caixa de livro. Eles sempre manipulam os 

livros. (Professora Ana) 
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Eu tenho um baú de livros. Esse livros também foram doação dos pais. Assim 

que terminou a atividade, vai lá pega um livrinho até iniciar a próxima 

atividade e fica lendo pra não ter aquele período de não tá fazendo nada em 

sala. (Professora Maria) 

 

 É possível verificar que ambas as professoras disponibilizam aos estudantes um pequeno 

acervo de livros em sala de aula. No relato da professora Ana, a mesma não expressa um 

trabalho direcionado com de leitura dos livros, mas apenas de manipulação destes disponíveis 

na caixa. 

 Já professora Maria prioriza os aspectos mais deleite da leitura, como uma espécie de 

passatempo até a próxima atividade que será proposta. Brandão (2006) pontua que, embora 

esse eixo seja, por vezes, negligenciado nas práticas pedagógicas, é oportuno enfatizar que sem 

a compreensão, a leitura “perde todo o sentido” (p. 59). A autora defende que é preciso 

conceber a leitura como objeto de ensino e de aprendizagem, visto que não se compreende um 

texto naturalmente, através de sua leitura. 

 Acrescentamos a isso que não basta colocar o estudante em contato com o livro para 

formar o leitor, é preciso estar atento ao livro que será lido, tendo o cuidado de não substituir o 

prazer na leitura pelo dever de ler, desfavorecendo o desenvolvimento do leitor. 

 Quanto à conjugação de práticas de leitura e produção de textos, é possível inferir que a 

professora Ana realizava certa separação entre o momento de aprender a ler e o ler, com pouca 

reflexão acerca das características do gênero textual. 

 

Eu tenho ultimamente separado aquelas crianças que já estão com uma leitura 

mais avançada, peço pra eles irem lendo, a gente vai identificando 

parágrafo, algumas pontuações. Trabalho interpretação. Eles tem muita 

dificuldade de interpretar. Daí a gente ler, interpreta, volta ler de novo, 

interpreta até que eles tenham consciência daquela parte que eles não 

estavam conseguindo compreender. Por exemplo, ontem no bilhete eles não 

conseguiam entender quem era a pessoa que ia receber o bilhete. Eles 

achavam que era uma das pessoas que estavam(sic) ali sendo falada no meio 

do bilhete. Então eu li assim diversas vezes até que eles compreendessem 

que quem era a pessoa, o destinatário do bilhete. (Professora Ana) 
 

 A partir do relato acima, a professora Ana assumiu o conceito de leitura como 

transformação de sinais gráficos em sonorizações a eles correspondentes que, de acordo com 

Micotti (2014, p.28), quer dizer que transforma-se a escrita em fala mental ou verbalizada para 

atingir o sentido do que se lê, de modo que a compreensão não integraria o processo leitor; 

sendo compatível com o conceito de escrita como codificação da língua oral. 
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 Alguns autores como Foucambert (1994, p.79-83) explicam que o processo de leitura não 

se restringe à passagem do escrito para a oralidade. A leitura envolve acesso às informações do 

escrito através de processo de identificação e antecipação. O leitor organiza as palavras para 

formar o significado que é retido na memória, ao passo que essa organização dá acesso ao 

significado daquilo que se lê.  No processo de identificação há uma ligação entre o que o leitor 

já possui de conhecimento (palavras relacionadas no texto ou já memorizadas) possibilitando, 

assim, uma relação entre o significado e a forma escrita. No processo de antecipação, o leitor 

procura informações que motivem a leitura, tais como: o lugar que a palavra ocupe na frase, a 

forma e a frequência de aparecimento da palavra. À medida que vai identificando novas 

palavras, o leitor as incorpora ao significado. 

 É papel do professor proporcionar aos estudantes conhecer os elementos que compõem o 

objeto livro, trazendo-lhes a percepção da literalidade do texto e dos recursos de expressão do 

uso estético da linguagem. A professora Maria pareceu demonstrar preocupação com estes 

aspectos, conforme realça no relato a seguir:  

 

Trabalho muito também através da interpretação das imagens, chamo 

atenção para capa do livro, pro desenhos. Antes da leitura do livro dá uma 

folheada pra eles tentarem pensar no que aquele livro vai abordar, eu 

procuro despertar neles a atenção, a curiosidade para leitura daquele livro 

específico. (Professora Maria) 

 

A familiaridade com os elementos do livro trazida pela professora Maria, auxiliava seus 

estudantes a escolherem seus livros de maneira mais consciente, uma vez que eles deixavam de 

considerar somente o tamanho do livro, a quantidade figuras ou tipo de letras. Além disso, ao ler 

histórias em voz alta, ela era uma das referências de leitora (entonação, pausas, pontuação) para 

os estudantes. 

Há que se considerar o quão desafiador é trabalhar com a leitura em sala de aula, 

estabelecendo um equilíbrio entre garantir a formação do leitor literário, atrelada à questão da 

representatividade do vasto universo dos gêneros textuais e os inúmeros propósitos sociais da 

língua. 

 Nesta perspectiva, o planejamento das atividades de produção de texto precisa ser 

significativo e contextualizado, na qual o estudante escreva não somente para ser corrigido, 

mas que faça sentido real no seu cotidiano. A professora Maria relatou como desenvolvia este 

processo de construção do texto com seus estudantes: 
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Os alunos alfabetizados fazem produção de texto quase que diariamente, 

mesmo os que ainda não estão alfabetizados eu faço de tudo para que eles se 

sintam motivados para que eles escrevam algo. Daí eu peço para eles 

escreverem e depois lerem para o coleguinha o que eles escreveram. Porque 

muitas vezes o que eles escrevem nem eles entendem. Daí é quando vem à 

vontade da correção da própria escrita deles. Às vezes eles não percebem, mas o 

colega sim e isso ajuda muito. Naturalmente um vai corrigindo o outro. 

(Professora Maria) 

 

A prática desenvolvida pela professora Maria convergiu com uma concepção que 

compreende a língua como processo comunicativo, em que o escritor é ativo, que orienta o 

reconhecimento da escrita, que formula hipóteses, faz inferências e antecipações. (COLELLO, 

2014, p.78). Isto justifica a preocupação da professora em inserir, também, os estudantes não 

alfabetizados neste processo de produção textual, sendo eles ao mesmo tempo aprendizes e 

usuários do sistema. 

Os estudantes precisam compreender que a escrita é uma ferramenta de registro, que 

possibilita aprender juntar letras e a escrever/ler palavras ou pequenos textos, assim como 

permite criar e também reivindicar seus direitos. 

Vejamos, a seguir mais relatos das professoras alfabetizadoras acerca de suas 

intervenções pedagógicas e o trabalho com a heterogeneidade da turma  

 

Intervenção nas atividades de alfabetização 

 Há que se registrar a grande repercussão que a teoria construtivista desempenhou no 

processo de ressignificação das relações ensino-aprendizagem, de modo muito enfático na 

alfabetização. Ao enfatizar a existência de um processo contínuo e crescente na construção de 

hipóteses por parte do sujeito que, a partir de agora, participa ativamente do processo, fez com 

que esta teoria encontrasse campo fértil para germinar. 

 A partir da divulgação da teoria da psicogênese criada por Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky inicia-se uma reformulação do papel do erro e junto também a revisão das práticas 

tradicionais de avaliação na alfabetização.  

 Quando questionadas sobre como alcançar os diferentes ritmos de aprendizagem dos 

estudantes no ensino da leitura e da escrita, a professora Ana e a professora Maria afirmaram:  

 

Primeiro eu faço o teste da psicogênese. O teste me traz o concreto do meu 

trabalho, onde eu preciso voltar, quem eu preciso realmente ajudar, quem já 

consegue caminhar um pouco sozinho. Com esse teste, eu consigo ver o 

resultado concreto do trabalho que está sendo feito. Após o teste, eu utilizo 

atividades diferentes, o reagrupamento e eles estão agora no projeto Mais 

Alfabetização, uma vez por semana, meio horário. Então ela entra faz um 
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trabalho específico com os alunos que tem mais dificuldade. (Professora 

Ana) 

 

Então essa minha turma é a mesma do ano passado. Então assim, agora no 

início do 2º ano foi uma continuidade, a minha turma é mais homogênea, 

facilitou muito o trabalho.  No teste da psicogênese que a gente avalia e nas 

leituras diárias. Mas eu ainda tenho 1 silábico alfabético e 3 alfabéticas. O meu 

objetivo sempre é resgatar eles. Pra mim eu não aceito que eles não estão no 

nível dos outros. Porque se os outros conseguiram eles também vão conseguir 

só que no tempo e no amadurecimento. A medida que eu sinto que eles não 

estão avançando eu as veze faço intervenção em sala ou no reforço, dou um 

ditado, escrita de texto com sequência de imagens. (Professora Maria) 
 

 A forma de lidar com os ritmos de aprendizagem dos estudantes indicadas pelas 

professoras nos trazem alguns elementos para análise: o primeiro diz respeito à sondagem da 

aprendizagem através do teste da psicogênese. Segundo Luckesi (1984), o processo de 

aprendizagem reflete diretamente na intervenção pedagógica do professor. Conhecer e 

compreender como a criança se apropria do SEA auxilia a forma como o professor irá 

organizar e sistematizar suas intervenções didáticas para atender a heterogeneidade na sala de 

aula. Entretanto, ambas professoras priorizavam intervenções mais específicas com os 

estudantes que apresentavam mais dificuldade, buscando, em certa medida, homogeneizar a 

turma. 

 O segundo aspecto é emblemático, uma vez que tanto a professora Ana como Maria 

consideravam que o aprendizado do SEA também se dava via maturação neuropsicológica do 

estudante. Morais (2014) ressalta que a escrita alfabética é uma invenção cultural da 

humanidade e sua apropriação não parece depender muito da maturação biológica.  

 É preciso que o professor compreenda que o ritmo de aprendizagem da escrita alfabética 

depende muito mais das mediações pedagógicas realizadas por ele na sala de aula do que o 

famoso “insight”. 

 Todavia, não se pode desconsiderar os avanços que as professoras Ana e Maria relataram 

ao tentar de alguma maneira ajustar o ensino do SEA à diversidade apresentada pelos 

estudantes com dificuldades, seja através de reagrupamento, atividades diferenciadas ou, até 

mesmo, aula de reforço. Inspirado na ideia “de agrupamentos produtivos”, Morais (2012) 

sugere esta alternativa de organização: agrupar os estudantes que estejam em níveis próximos 

da psicogênese, ofertando-lhes atividades que produzam um certo confronto de pontos de vista 

levemente discordantes; isto promove mais desenvolvimento cognitivo que a resolução de 

atividades individualmente. 
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 Nesse sentido, é fundamental que o professor assuma concretamente a mediação 

pedagógica, sistematizando suas práticas de maneira planejada e consciente das diretrizes que 

norteiam seu trabalho, possibilitando assim, que o estudante tenha sucesso no processo de 

aprendizagem. 

 

Ensaiando uma conclusão 

 

A temática abordada neste artigo envolve muitos aspectos plurais e complexos que seria 

incoerente apresentar posições conclusivas. Entretanto, acreditando no aspecto multifacetado 

da alfabetização, optamos por sistematizar pontos que merecem destaque, considerando os 

aspectos didáticos pedagógicos do ensino e aprendizagem inicial da leitura e escrita, com foco 

nos procedimentos de alfabetizar letrando. 

 Algumas nuances foram observadas e serão retomadas, na tentativa de organizar 

elementos já existentes e que podem repercutir no trabalho realizado em sala de aula. São elas: 

1. Há uma variação nas práticas de ensino da leitura e da escrita com a presença de 

procedimentos considerados mais tradicionais ao lado de outros mais inovadores, sugerindo 

que as práticas alfabetizadoras nem sempre se baseiam em teorias sobre o ensino e a 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

2. A falta de clareza conceitual das facetas do ensino da língua dificulta a construção dos 

sentidos das ações de alfabetizar e letrar e, consequentemente fragilizam a organização do 

trabalho e das atividades propostas. 

3. O diagnóstico psicogenético é o procedimento utilizado na organização e planejamento 

das atividades.  Entretanto, as professoras priorizam intervenções mais específicas com os 

estudantes que apresentavam mais dificuldade, buscando, em certa medida, homogeneizar a 

turma. 

4. É necessário mais investimento em atividades de reflexão sobre as propriedades do SEA 

aliando um ensino sistemático com a vivência cotidiana de práticas letradas através dos gêneros 

escritos que circulam socialmente. 

5. A inserção do indivíduo no mundo da escrita supõe dois movimentos simultâneos no 

fazer pedagógico do professor alfabetizador: a) o resgate do processo de ensino sistemático de 

apropriação da escrita – sem reproduzir a cultura da cartilha ou a volta do antigos métodos – b) 

o desenvolvimento das habilidades necessárias para inserção do sujeito nas práticas sociais de 

leitura e escrita. 
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 Fechando parcialmente este trabalho, é importante ressaltar a necessidade em rever os 

quadros referenciais e os processos de ensino da língua escrita que tem predominado nas 

práticas alfabetizadoras, e talvez estabelecer de forma mais clara a distinção dos processos de 

alfabetizar e letrar, respeitando a natureza de cada faceta pois, como afirma Soares (2016), cada 

faceta determina certos procedimentos de ensino que exige formas diferenciadas de ação 

pedagógica. 
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Resumo: Este trabalho analisa a mediação docente nas situações de incentivo à leitura a partir dos 

empréstimos de livros da Biblioteca da Escolar e as apreciações valorativas dos estudantes sobre a 

mediação docente. Foram observadas 14 aulas no 3º ano do Ensino Fundamental e analisadas as 

situações didáticas que envolviam atividades de estímulo à leitura com os livros da biblioteca. Além 
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disso, foram analisadas entrevistas com as crianças após esses momentos de socialização com os livros 

em sala. A condução da professora, nas situações didáticas envolvendo as atividades de leitura, 

contribuiu para a formação de leitores, propiciando o contato dos estudantes com a biblioteca, espaço 

propício para leitura prazerosa, a partir do empréstimo de livros. As crianças apreciaram positivamente 

as estratégias desenvolvidas pela docente no momento de socialização dos livros.  

 

Palavras-chave: Leitura. Biblioteca escolar. Empréstimo de livros. 

 

 

1 Introdução 

Uma das funções da escola é desenvolver estratégias para a formação do leitor, 

promovendo o acesso aos gêneros de diferentes esferas, suportes textuais e a práticas variadas 

de leitura, em diferentes espaços, como cantinhos de leitura, salas de leitura e bibliotecas. 

O espaço da Biblioteca Escolar é um local privilegiado e assume um papel de grande 

importância no desenvolvimento de hábitos de leitura. Segundo Morais (2012, p. 39), a 

biblioteca escolar “deve funcionar como campo profícuo para o desenvolvimento de práticas 

de incentivo à leitura, como lócus privilegiado para a formação de leitores e em um núcleo 

ligado ao esforço pedagógico dos professores”. 

Este artigo reflete sobre uma das estratégias utilizadas por professores para a formação 

do leitor: o empréstimo de livros. Objetivamos analisar a mediação docente nas situações 

didáticas de incentivo à leitura a partir dos empréstimos de livros da biblioteca escolar e as 

apreciações valorativas dos estudantes sobre as estratégias didáticas realizadas pela professora 

investigada. 

 

2 Mediação docente nos espaços da biblioteca e da sala de aula para a formação do leitor 

 No espaço da biblioteca escolar diferentes atividades podem auxiliar os estudantes no 

processo de formação do leitor. Para isto, em relação a esse espaço, alguns elementos 

precisam ser levados em consideração, tais como: a estrutura do espaço físico, o quantitativo e 

diversificação dos recursos didáticos disponíveis, as concepções dos professores que atuam no 

referido espaço e, também, a percepção dos docentes sobre sua funcionalidade na escola.  

Uma das possibilidades de realização das atividades na biblioteca é através da 

articulação entre professores de cada turma e o profissional que atua na biblioteca. Outra 

forma é a partir de um planejamento específico da biblioteca, funcionando no contra turno, 

por exemplo. 

Na pesquisa realizada por Lino, Oliveira e Lima (2016), os tipos de atividades 

realizadas em uma biblioteca escolar foram analisados. Os dados do referido estudo 
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mostraram que havia um planejamento específico destinado à biblioteca da escola, construído 

a partir da parceria entre as professoras e, com base nesse instrumento, as turmas envolvidas 

realizavam atividades variadas voltadas para formação leitora. Tais atividades foram 

realizadas pelas profissionais da biblioteca através da mediação de leitura, contação de 

histórias, exibição e discussão de vídeos, empréstimos de livros e produção de cordel.  

Na referida pesquisa, entretanto, foi verificado que o funcionamento da biblioteca 

estava condicionado à presença das professoras da biblioteca, sem outras possibilidades de 

uso quando estas precisavam se ausentar.  

Rosa (2012) apresentou situações em que a biblioteca escolar estava inserida em várias 

formas de organização do trabalho pedagógico com a linguagem e ressaltou as atividades 

permanentes de educação literária e com grupos de interesse; os projetos didáticos, as 

excursões pedagógicas e eventos temáticos; a participação em concursos e conexão com redes 

virtuais e o apoio à pesquisa escolar, como exemplos de possibilidades para articular este 

espaço ao que acontece em sala de aula.  

Hillesheim e Fachim (1999) em seu estudo ressaltam os seguintes objetivos da 

biblioteca escolar:  

Ampliar conhecimentos, visto ser uma fonte cultural; colocar à disposição 

dos alunos um ambiente que favoreça a formação e desenvolvimento de 

hábitos de leitura e pesquisa; oferecer aos professores o material necessário à 

implementação de seus trabalhos e ao enriquecimento de seus currículos 

escolares; colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de 

recursos, quanto à complementação de ensino-aprendizagem, dentro dos 

princípios exigidos pela moderna pedagogia; proporcionar aos professores e 

alunos condições de constante atualização de conhecimento em todas as 

áreas do saber; conscientizar os alunos de que a biblioteca é uma fonte 

segura e atualizada de informações; estimular nos alunos o hábito de 

frequência a outras bibliotecas em busca de informações e/ou lazer; integrar-

se com outras bibliotecas, proporcionando intercâmbios culturais, recreativos 

e de informações (p.68). 

 Neste artigo, destacaremos o objetivo de colocar à disposição dos alunos um ambiente 

que favoreça a formação e desenvolvimento de hábitos de leitura e pesquisa, conforme 

abordam os autores acima citados. Desse modo, a biblioteca escolar configura-se como um 

local que promove o estímulo à leitura. Por isso, enfatizamos que quando esse espaço é 

composto por um acervo de qualidade e adequado à faixa etária do público que a frequenta, a 

partir do desenvolvimento de atividades culturais permanentes, do despertar o prazer pela 

leitura, da diversificação do contato com textos de diferentes gêneros e suportes e que possui 

um profissional capacitado para mediar momentos de leitura, torna-se um local propício para  

formação de leitores, instigando na comunidade escolar o hábito de frequentá-la. 
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Para tanto, em busca do desenvolvimento do hábito de ler e reconhecer a biblioteca como um espaço de 

fonte de livros e outros recursos, destacamos a atividade de escolha e empréstimo de obras para ler na escola e 

em casa.  

As situações de empréstimos de livros com acervos disponíveis tanto nas salas de aula, 

quanto na biblioteca podem incentivar os alunos a ler. De acordo com Mendonça e Leal 

(2005, p. 57),  

Saber que textos são interessantes para ser trabalhados com os alunos e saber 

explorar esses textos são habilidades que exigem consciência acerca dos 

objetivos do ensino em cada grau escolar e domínio de um repertório variado 

de textos que permita escolher o material adequado aos propósitos didáticos. 

 Além dos momentos de empréstimos para a formação do leitor, momentos de conversa 

sobre os livros lidos favorecem que os estudantes possam ter momentos de apreciações sobe 

as obras, despertando um olhar crítico sobre os conteúdos abordados, os estilos dos autores, 

por exemplo. Autores como Machado e Correa (2010) e Brandão e Rosa (2010) abordam a 

importância da conversa antes, durante e depois a leitura do livro.  

Machado e Correa (2010) sugerem que após a leitura individual de livros é possível contemplar na 

organização pedagógica o “tempo para conversas sobre livros lidos – com a participação de alunos e professor –, 

com o objetivo de que se tornem atividades rotineiras na sala de aula.” (p. 110). 

 Os momentos de conversa sobre os textos também podem ser possibilidades de avaliar 

a compreensão leitora. O professor poderá, diante das necessidades que surgirem nos 

momentos de conversa, reformular sua prática, aprofundar os debates. “O professor ensina a 

compreender um texto quando formula perguntas interessantes sobre ele, quando escuta e 

reage às respostas das crianças” (BRANDÃO e ROSA, 2010, p. 73). 

 As autoras propõem como ponto de partida para conversar sobre a leitura, a escolha do 

texto. Em relação aos textos literários, sugerem três caminhos que se interligam nesse 

processo de seleção: (1) as afinidades estéticas do professor; (2) as preferências demonstradas 

pelas crianças; e (3) o conhecimento do acervo a que os estudantes têm acesso (na escola ou 

fora dela). Ressaltam também que após a seleção do texto é importante planejar como será 

conduzida a conversa desencadeada pela leitura. 

Em relação aos momentos de conversas sobre os textos, as autoras destacam outros 

pontos que precisam ser considerados. “Em muitos casos, é comum o professor dar pouco 

tempo para as crianças responderem as questões que ele próprio formula” (BRANDÃO e 

ROSA, 2010, p. 84). 
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Segundo as autoras, aguardar o momento para falar favorece avaliar a construção de 

sentidos atribuídos pelos leitores, verificar e ajudar em suas dificuldades e valorizar suas 

aprendizagens, intervindo nos momentos oportunos, de modo que favoreça o posicionamento 

dos estudantes. 

 Desse modo, reiteramos que é papel da escola promover ações para a formação de leitores, incentivando 

o gosto pela leitura, apreciando livros e outros recursos didáticos. 

 

3 Metodologia 

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, foi desenvolvida em 2013 no município de 

Jaboatão dos Guararapes- PE e teve como objetivo compreender as práticas de uma professora 

do 3º ano do Ensino Fundamental e como os estudantes apreciavam as formas de mediação da 

docente. 

A professora investigada, Márcia (nome fictício), possuía na época a graduação em 

Pedagogia (UFPE) e Especialização em Alfabetização (FAFIRE), tendo como tempo de 

atuação docente dois anos e meio. A turma observada era composta por vinte e quatro 

estudantes, com idades entre 8 e 11 anos. 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos os procedimentos de observações de aulas e entrevistas 

com os estudantes. O período de observação foi de quatorze dias consecutivos. Em relação às formas de registro, 

as aulas foram filmadas, gravadas e transcritas na íntegra. As análises dos dados foram baseadas em Bardin 

(1979). 

  Durante as observações foram identificados diferentes objetivos para o ensino da 

leitura e em relação aos usos de recursos didáticos. Neste artigo, destacaremos o trabalho 

realizado a partir da leitura de livros que estavam presentes na biblioteca, com foco no 

empréstimo dessas obras e nas atividades de socialização das leituras. 

Em relação às entrevistas com os estudantes, durante todos os dias de observação das aulas, três 

crianças foram convidadas para a entrevista, com base em um roteiro de perguntas, que poderia sofrer 

modificação, dependendo da necessidade da pesquisadora. O roteiro englobava as perguntas: O que foi feito hoje 

na escola? Do que você mais gostou? Por quê? Do que você não gostou? Por quê? Qual foi a melhor atividade do 

dia? Por quê? Você acha que seus colegas gostaram das atividades? De quais atividades você acha que eles mais 

gostaram? Por quê? De quais atividades você acha que eles não gostaram? Por quê? Você gostou das atividades 

realizadas? Por quê? O que você aprendeu hoje? 

Estamos utilizando o conceito de apreciação valorativa, oriundo das discussões do 

Círculo de Bakhtin. Volochinov/Bakhtin (2014, p. 132), destacam: 
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Toda palavra usada na fala real possui não apenas tema e significação no 

sentido objetivo, de conteúdo, desses termos, mas também um acento de 

valor apreciativo, isto é, quando um conteúdo objetivo é expresso (dito ou 

escrito) pela fala viva, ele é sempre acompanhado por um acento apreciativo 

determinado. Sem acento apreciativo, não há palavra. 

A partir deste conceito, no espaço escolar, os diferentes sujeitos, diante das interações 

e das posições sociais que participam, possuem apreciação de valor sobre as ações dos outros. 

Na sala de aula, os enunciados produzidos pelos professores e pelos alunos são únicos, trazem 

significações uns dos outros, da própria esfera escolar, dos papéis desenvolvidos por cada um, 

da função social que a escola ocupa.  

 

4 Atividades de incentivo à leitura de livros da biblioteca escolar e as apreciações 

valorativas dos estudantes sobre a mediação docente 

 

Nas observações da prática da professora Márcia as atividades de empréstimo de livros 

foram realizadas a partir do acervo da biblioteca da escola. Observamos em três dias dos 

quatorze momentos destinados ao empréstimo de livros (1, 3, 8) e dois dias referentes ao 

momento de socialização das leituras realizadas pelas crianças (10, 11).  

A biblioteca da escola observada tinha um acervo pequeno, com obras adquiridas 

através de programas federais como o Programa Nacional da Biblioteca na Escola (PNBE), o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e de programas de origem municipal. Nos dias 

de empréstimos das obras, os alunos foram até à biblioteca, sem a presença da professora e 

próximo ao horário do término do turno da aula. Os livros estavam disponíveis para os alunos 

e cada um poderia escolher a partir do seu interesse. Uma estagiária era responsável pelo 

acesso dos estudantes à biblioteca. 

Observamos que a escolha dos livros aconteceu, portanto, sem a mediação da 

professora. 

O empréstimo dos livros da biblioteca ocorreu nas três aulas e foi realizado com o 

objetivo de estimular na formação de sujeitos leitores. A professora tinha um registro e 

controle na tabela com os nomes dos alunos e dos títulos dos livros que tiveram acesso, 

conforme podemos perceber no extrato abaixo da aula 1: 

P – Quem não veio ontem tem que ir na biblioteca pegar livro.  

C – Eu faltei ontem.  

P – Quem mais leu esse livro aqui?  

C – Eu. 

P – Quem mais? Leonardo? 
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C – Sim. 

P – Mas leu agora, esse mês ou leu antes, Leonardo? 

C – Não. Antes. 

C – Ô tia, eu vou levar o de Leonardo. Eu vou levar o teu. 

C – Tia, eu posso levar esse? 

P – Peraí! Vejam só. Aqui tem algumas pessoas que estão com a parte de livros aqui em 

branco (referindo-se à tabela com a identificação dos livros de empréstimo). Jorge, quais 

foram os livros que tu levasse pra ler? 

C – O da Galinha.  

 

Percebemos que havia uma intencionalidade por parte da professora em incentivar a 

leitura, através de livros que pertenciam à escola, de modo sistemático, diante do registro e 

controle dos livros emprestados, assim como pela frequência com que realizava esse tipo de 

atividade. Com isso, identificamos na prática da professora Márcia a presença da valorização 

e estímulo da formação do leitor. Tal defesa desse tipo de prática vem sendo compartilhada 

por autores da área, como Campello (2006, p. 64), ao afirmar: “consideramos possível levar 

os alunos a se familiarizar desde cedo com o aparato informacional do mundo letrado, desde 

que respeitando seu estágio de desenvolvimento”. 

Na aula 8, enquanto alguns alunos terminavam uma atividade de produção textual, a 

professora acompanhava os demais com leitura do texto produzido e outros estudantes se 

dirigiram à biblioteca para pegar livros. Nesse momento, a docente explicou aos alunos que a 

obra escolhida precisaria ser lida e, na aula seguinte, haveria um momento para socialização 

da história referente ao livro escolhido, conforme podemos evidenciar no extrato abaixo: 

 

P – Você e Fábio já terminaram? Vai lá e escolha um livro pra ler esse final de semana! 

C – Eu posso tia, eu terminei! 

P – Não, Fábio e Leonardo só, quando eles voltarem mando outro. 

(...) 

P – Leonardo e Fábio o nome do livro que estão levando hoje (a professora registra os livros 

emprestados) 

C – Ô tia... 

P – Pode ir Luiza e Jorge escolher um livro! 

(...) 

P – Vá buscar seu livro vá, vai Márcio, vai Bárbara. 

P – Bota teu nome aí. 

(...) 

P – Olhem só, tem aqui, Márcio, Leonardo e Fábio, cadê o restante de quem pegou livro o 

nome aqui. Marina, vá pegar o seu! Antônio, ajude ela pra vocês irem pegar o livro! 

C – Eu não peguei não. 

C – Olha aqui o meu, tia! 

P – Foi o mesmo livro que vocês pegaram foi? 

P – Eu quero o nome do livro que vocês pegaram. 

C – Toma tia! 
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C – Tia, Amanda queria um desses, mas eu já tinha pego. 

P – Também Amanda gosta de ir pelos outros, viu. Bora, Antônio! 

(...) 

P – Todo mundo já pegou livro? 

C – Já! 

 (...) 

P – Atividade de casa vai ser o seguinte: todo mundo vai pegar um livro. Vai fazer a leitura do 

livro e, na segunda-feira, a gente vai fazer uma roda pra todo mundo dizer, sobre o que está 

falando o seu livro, vocês pegaram livros diferentes ou que vocês já leram?  

C – Diferentes. 

P – Vou repetir, o que é que a gente vai fazer? Leitura do livro, compreender o que é que a 

gente tá lendo naquele livro. 

P – Sigam o exemplo de Leonardo, leia o livro todo no sábado e domingo. 

C – Dá pra ler hoje! 

 

A partir do extrato acima, vimos que a professora estava mediando o empréstimo de 

livros a partir do controle de ida das crianças por vez à biblioteca e ao realizar o registro dos 

títulos por cada um. Com base nessa ação, fica evidente que a docente buscou enfatizar a 

necessidade dos alunos compreenderem aquilo que estão lendo, uma vez que, na orientação da 

atividade, cada criança ficaria responsável por explicar, no momento de socialização, o 

assunto e/ou história de sua obra. Além disso, o empréstimo aconteceu de modo que os alunos 

tivessem tempo para a realização da leitura em casa. 

Nas aulas 10 e 11 alguns livros emprestados aos alunos na aula 8 foram socializados, 

com as apreciações dos estudantes sobre os mesmos. A atividade de socialização estava 

prevista pela professora para a aula 9, mas só foi realizada nas aulas 10 e 11. 

Conforme já anunciado, os alunos tinham ido à biblioteca para escolher um livro, levar 

para casa já sabendo que, ao retornarem para a sala, iriam socializar as leituras com a turma. 

Isso demonstra que a professora realizou o planejamento, detalhando os objetivos previstos.  

Na aula 10 três alunos (Márcio, Marina e Fábio) fizeram a socialização dos livros dos 

respectivos títulos: “Como a Terra funcionar: projeto e experiências incríveis para as feiras de 

ciências e trabalhadores escolares” (Márcio) e “Enciclopédia ilustrada do estudante” (Fábio) e 

“Criança curiosa: o espaço” (Mariana).  

No extrato abaixo, podemos ver como foi a mediação da professora Márcia na aula 10.  

P – Eu vou escolher três pessoas que vão socializar suas leituras e aí amanhã o restante 

continua. Presta atenção, quem foi que pegou o livro que eram textos informativos, quem 

pegou esse tipo de livro? 

C – Eu! Esse aqui? 

P – O seu é o que? 

C – Olha aqui o meu, texto informativo.  
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P – Então pronto, fechou os três, Márcio, Fábio e Marina.  

 

Como podemos perceber, a socialização inicial teve como critério a seleção de obras 

compostas por textos informativos. Cada aluno foi até a frente da turma e apresentou o livro, 

explicando de forma geral o assunto que abordava. A educadora fez perguntas, referentes ao 

assunto dos livros e quais partes as crianças acharam mais interessantes.  

De acordo com Cosson (2014, p. 27), “ler implica troca de sentidos não só entre o 

escritor e o leitor, mas também com a sociedade onde ambos estão localizados, pois os 

sentidos são resultados de compartilhamentos de visões de mundo entre os homens no tempo 

e no espaço”. Nesse sentido, consideramos que Márcia oportunizou esta perspectiva de leitura 

através desse tipo de situação, dentro da sala de aula. 

No extrato abaixo podemos ver que a professora, em geral, aguardava a fala dos 

estudantes e, quando necessário, fazia as explicações nos momentos de socialização das 

crianças. 

 

P – Vamos lá Márcio, quais são as informações que esse livro traz, ele fala sobre o quê? 

C – Fala sobre a Terra. 

P – Mas esse livro tem uma característica especial também qual é? 

C – Esse livro é muito grande pra ele ler, tia. 

P – Ele passou bem cinco dias com esse livro, que conversa é essa? 

C – Esse aqui tia, passei o ano inteiro lendo. 

P – Olha aqui, esse livro fala sobre o que? 

C – A Terra. 

P – Sim, a Terra, mas qual é o assunto que posso falar? E o título Márcio? 

C – Núcleo interior da Terra, esse texto aqui (mostra a parte que fez a leitura) 

P – Esse texto aqui ele vai trazer informações sobre o centro da Terra, e depois ele sempre vai 

trazer umas experiências.  

C – Tia, esse campo magnético serve pra uma coisa. 

P – O que? 

C – Pra puxar a gente! 

P – Toma Márcio, fala mais um pouquinho, qual foi a parte mais interessante que você achou? 

C – A água do subsolo, nem toda água da chuva flui. 

P – Veja só, você vai fazer a leitura, quero que você me diga, você leu o livro? 

C – Sim! 

P – Sim. Desse livro que você leu tem vários textos aí. Qual foi o texto que você achou mais 

interessante? Tu leu o livro Márcio? 

C – Li, tia! 

P – Então, diga um aí! 

C – Sei não! 

P – Nenhum? Presta atenção, não adianta nada a gente levar o livro para casa, pegar, ler a 

contra capa, ou ler o comecinho e não entender que tá lendo. Eu já disse a vocês não adianta 

ler se eu não estou entendendo. 
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 Como podemos perceber, a professora realizou perguntas pontuais sobre o livro escolhido 

e quais conhecimentos a criança tinha sobre a obra escolhida. Através das respostas do aluno 

Márcio, a educadora avaliou que a leitura não tinha sido de forma satisfatória e chamou 

atenção para a importância de realizar a leitura com atenção, compreendendo aquilo que se lê. 

Em consonância com o que foi realizado por Márcia, destacamos a importância do 

conhecimento dos livros por parte dos professores para que possam realizar intervenções mais 

específicas com o intuito de auxiliar os estudantes na formação de leitores.  

 O segundo aluno a socializar o livro lido foi Fábio, uma enciclopédia ilustrada.  

P – Vem, Fábio! Teu fala sobre o quê? 

C – Sobre a evolução da Terra! 

P – A evolução da Terra? 

C – Como a gente era e como os animais eram também! 

P – Fala sobre sua leitura, por favor, qual foi a parte que você achou mais interessante? 

C – Interessante eu achei a primeira parte, isso aqui, que fala sobre a evolução. 

P – O que você achou interessante dessa parte? 

C – Como os passarinhos eram antigamente... Ele tinha um bico muito longo pra baixo, aí 

depois veio esse, depois esse com um bico de uma águia (expondo a ilustração)... Esse pegou 

a mania desse, só que tirando a ponta que foi mais pequena, esse era o beija–flor como era 

antigamente... 

(...) 

P – O primeiro texto desse livro fala sobre a evolução! 

C – Aí vi esse sobre elefante. Cada um desse elefante é a maior espécie viva entre a gente. 

Comia mais planta e ia pegar mais comida! 

P – Ele ainda é vivo, Fábio? Ainda existe esse tipo de animal? 

C – Não. 

(....) 

C– Aí, depois vem esse elefante que a gente vê, com pouco pelo e orelhas curvadas chifres 

aqui pra se proteger. 

P – Chifres não, como é o nome disso aqui? 

C – Presas pra se proteger dos predadores, só que essas presas deles são mais longas e mais 

curvadas pra baixo, quando vem alguém eles vão pra cima não querem nem saber! 

P – Muito bem, Fábio! Leu mais alguma coisa? 

C – Esse aqui é sobre a gente! 

 

Com base no extrato acima, percebemos que o aluno tinha realizado uma boa leitura, 

selecionando aspectos que considerou mais interessantes, apresentando detalhes e elementos 

sobre a obra lida. A professora Márcia demonstrou, novamente, ter conhecimento sobre o 

conteúdo do livro, estando atenta à forma como o aluno mencionava as características físicas 

do animal descrita, fazendo indagações.  
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Na terceira socialização o livro lido foi “Criança curiosa: o espaço”, conforme 

podemos visualizar a seguir: 

P – Venha Marina, o teu é sobre o quê? 

C – Sobre o espaço! 

P – Esse livro é um livro que a gente já trabalhou um pouquinho. E aí Marina, esse livro a 

gente já conhece, né? Qual foi a parte que você mais gostou de ler ou de reler? 

C – Essa aqui, sobre os planetas! 

P – Mostre pro povo, e nessa parte o que, que tem Marina? 

C – Mercúrio é o planeta mais próximo do sol, lá o dia é quentíssimo e a noite é gelada. 

P – Marina, desses planetas que você leu aí, qual foi o que você achou mais interessante?  

C – Esse aqui olha! 

P – Qual? 

C – Júpiter! 

P – Por que, o que tá representando nessa imagem aí? 

C – Cada bolinha e uma Terra, ele é bem grande mesmo! 

P – Olha só, tenta mostrar esse que é pequeninho. Esse é mostrando a diferença olha só o 

tamanho da Terra pro tamanho de Júpiter. 

C – Ele é composto de gases e é o maior planeta do sistema solar, dentro dele caberiam mil 

planetas Terra, dezesseis luas girando em torno dela. 

P – Dezesseis luas giram em torno dele, quantas lua giram em torno do nosso? 

C – Um! 

P – Só uma, muito bem Marina. Tem mais alguma coisa pra mostrar? 

C – Eu queria ler sobre a Terra, mais não tá aqui! 

P – Eles não sabem cuidar do material da escola. (O livro estava sem umas páginas) 

P – Marina tem mais alguma coisa nesse livro que você queira destacar? 

C – Sim, tem isso aqui 

P – O que é isso? 

C – Instruções para observar o céu, eu gostei do binóculo e também desse pra observar a lua e 

os planetas distantes 

P – Muito bem! 

C – Parabéns, Marina! 

 

 A terceira socialização também traz elementos importantes sobre a formação do leitor. 

A aluna fez uma leitura atenta do livro, destacou elementos que considerou mais importante 

na obra. A professora faz questionamentos à aluna, pedindo que mostre aos colegas as 

ilustrações, podendo assim despertar nos alunos interesse em conhecer a obra. A aluna ainda 

informa que queria ter informações sobre o planeta Terra, mas que não constava no livro as 

páginas referentes ao mesmo. A docente menciona que não estão cuidando do material 

escolar, entretanto sem problematizar e abordar sobre a importância do cuidado em relação 

aos diversos recursos didáticos da escola. 

 Durante os momentos de socialização pelos três alunos, percebemos que a professora 

fez indagações importantes com o intuito dos mesmos explicitarem suas compreensões sobre 

o livro lido. A partir dos extratos, ficou nítido que a docente tinha conhecimento do conteúdo 
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das obras, o que facilitou na promoção de perguntas sobre os livros em questão durante a sua 

mediação e possibilitou que a turma tivesse acesso às apreciações dos alunos de uma mesma 

categoria, nesse caso os textos informativos. Além disso, a educadora fez críticas e elogios 

sobre a qualidade da leitura de cada estudante, pontuando, em todo momento, que é 

importante compreender o que está sendo lido. 

Nas entrevistas realizadas com as crianças, na aula 10, percebemos que as mesmas 

mencionaram aspectos importantes. 

E – A professora pediu para os colegas socializarem lá na frente a leitura dos livros que eles levaram emprestado 

para casa. Você gostou desse momento? 

C – “Umhum”. 

E – Por quê? 

C – Porque para a gente vê se eles leram mesmo. Porque tem pessoas que levam o livro, mas eles não leem. 

(Clara, Aula 10) 

Clara percebeu que essa pode ser uma estratégia didática da professora com o intuito 

de perceber dos modos de realização da leitura e como os alunos compreenderam os textos. 

Giovana mencionou ter apreciado a atividade de socialização como estratégia de 

realizar a leitura a partir de uma escolha da criança e poder compartilhar com os colegas. 

E – A professora pediu para três colegas socializarem os textos que eles tinham levado para 

casa. Você gostou dessa atividade? 

C – Gostei. 

E – Por quê? 

C – Porque eu escolhi para ler. 

(Giovana, Aula 10)  

Na aula 11, a professora Márcia deu continuidade à socialização de três livros que 

foram emprestados na aula 8, por três alunos, tendo como critério livros de “histórias”,  sendo 

esta a denominação da docente. De acordo com Cosson (2014), “é preciso vencer uma noção 

conteudista para compreender que, mais que um conhecimento literário, o que pode trazer ao 

aluno é uma experiência de leitura a ser compartilhada” (p. 23). 

Os livros foram: “Até as princesas soltam pum” (Camila), “Uma aventura na 

Amazônia” (Leonardo) e “Controle remoto” (Clara). 



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

 

431 

 

O primeiro livro, “Até as princesas soltam pum” foi socializado por Camila, conforme 

podemos visualizar no extrato da abaixo: 

P – Hoje é a socialização de quem pegou história, hoje quem pegou livros que é só história. 

C – Tinha a branca de neve, a pequena sereia e tinha só essas pessoas que eles contaram... E 

no fim termina o pai dela dizendo que todas as pessoas soltam pum e todas elas são preciosas. 

P – Tu gostou dessa leitura Camila? Gostou? 

C – Gostei! 

P – Quem já leu esse livro, que esse livro não é novo em nossa turma, algumas pessoas já 

leram, então hoje, muito bem Camila. 

 

 A primeira socialização foi breve. A aluna apresentou alguns aspectos da história e a 

professora não fez muitos questionamentos. Uma hipótese para essa forma de condução de 

Márcia pode estar relacionada ao conhecimento de boa parte dos alunos sobre o referido livro 

obra. Entretanto, destacamos que alguns questionamentos, relacionados à compreensão da 

obra, poderiam ter sido feitos diante da explicação de Camila. 

 O livro “Uma aventura na Amazônia” foi escolhido por Leonardo. 

P – Vem. Qual é o título do livro? 

C – Amazônia. 

P – Esse não é o título do livro, qual é o título? 

C – Uma aventura na Amazônia. Esse livro, uma aventura na Amazônia, cita muitas coisas. 

Antigamente os homens pegava os animais para botar no zoológico e nos armazéns. 

P – Mas é uma aventura na Amazônia, conta o que essa história? 

C – Porque o menino se perde, ele se afoga e ele se perde, aí o índio... começa assim: ele vê o 

macaco, aí ele pede pra mãe dele ver os animais, aí daqui a pouco ele pega e vê um macaco, aí 

eles vão, pega um avião e vão pra Amazônia, aí eles pegam um barco e, sem querer, o barco 

bate e ele cai, aí o bicho olha, aí ele se afoga com o colete, aí os índios vê ele lá, aí o jacaré 

começa a se aproximar aí o índio deu a mão logo. Aí o garoto se torna um índio, ele caça se 

lembra da família e ele chora. 

P – E no final da história, como é que essa história termina? 

C – Termina o índio levando ele pra casa. Quando ele chega lá, o homem solta os animais, aí 

tiram fotos. 

P – E aí você gostou dessa leitura, você conseguiu ler? 

C – O nome da história é uma aventura na Amazônia, aí começa com o avô do menino 

chamado Daniel, ele tinha uma surpresa para Daniel. Ele deu pra Daniel e ele ficava 

perguntando o que era. Era um macaco aranha e ele sempre pensava que sortudo que sou...Aí 

hoje em dia Daniel já cresceu e não se esquece da aventura que passou na Amazônia, e dos 

animais da Amazônia. 

P – Vocês viram que essa história passa uma lição pra gente, no começo da história Daniel 

tem o que? Um macaco. 

C – Ele diz que é sortudo! 

P – E no final da história o que ele acha de ter um macaco preso? 

C – Ele fica triste e solta! 

P – O livro quer mostrar pra gente. Ninguém gosta de ficar preso, o livro também mostra isso! 
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 No extrato acima, observamos que a docente solicita ao aluno a leitura do título do 

livro “Uma aventura na Amazônia” e, numa situação de resposta, a criança explicitou apenas 

uma parte do título. Diante disso Márcia questionou e pediu que a leitura fosse feita 

novamente. Nesse momento, também identificamos que a educadora perguntou sobre o 

conteúdo da obra e o término da história, destacando sobre a “lição” que pode ser 

compreendida a partir da leitura do livro em questão. Em resposta, a criança faz uma síntese 

da obra, destacando elementos da história, percebendo a mudança de atitude do personagem.  

O terceiro livro socializado foi “Controle remoto”, conforme podemos visualizar no 

extrato abaixo: 

P – Quem vem? Vem, Clara.  

C – O nome do meu livro é Controle remoto. Um dia a cegonha trouxe um bebê para a mulher 

e o homem, mas eles perceberam que além das fraudas e de outras coisas tinha um controle 

remoto, nos primeiros meses do bebê, tudo era festa, depois de muito choros, poucos sonos e 

muitas fraudas sujas eles testaram o controle remoto. A primeira coisa que eles fizeram foi 

apontar para o menino e apertar a tecla sap. O menino disse: quero comida. Quando a 

brincadeira estava muito legal os pais apertavam a tecla stop que parava tudo. Quando eles 

saiam pra trabalhar botava o menino no sofá apertava a tecla pause e o menino passava o dia 

todinho sentado no sofá... 

(...) 

P – Quando eles sumiram com o controle o que aconteceu? 

C – Eles passaram a ser uma verdadeira família. 

P – Fora Iasmim, não tem ninguém com o livro? 

C – Não! 

P – Mas ninguém? Prestem atenção, nesse livro de Iasmim vocês entenderam a mensagem 

que o livro passa? 

P – Ele tinha uma cor diferente das outras crianças. 

C – Ele era verde, parecia um robô! 

P – Abusaram muito do controle dele, no final ele vai pra assistência e o que acontece com 

ele? 

(....) 

P – Mas isso é combinado, como é que é isso? Mas tem uma parte que diz assim, os pais 

passaram a ouvir o menino, os pais passaram a ouvir o menino por que ele tem o que? 

C – Coração. 

P – Ele tem voz, ele tem direito, ele tem coração, sentimentos. Era mais fácil usar o controle. 

Vocês acham que uma relação onde os pais de vocês não escutassem vocês, por exemplo, 

Marina falou o seguinte, os pais dela falam assim: “Marina, vá dormir agora!” E ela diz: 

“deixa terminar essa parte que eu vou”. Será que ela também não tem direito de falar, de 

pedir? 

P – Leonardo falou: “quando meus primos estão na minha casa, eu durmo na hora que eu 

quero”, mas isso também é o combinado. Isso é todos os dias do ano? São em algumas 

ocasiões que a mãe dele permite que ele faça isso, porque a gente sabe que a gente tem que ter 

hora de dormir, porque a gente estuda. 
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Na socialização do livro “Controle remoto” a professora também estimulou a aluna a 

falar sobre o conteúdo do livro, que realizou uma descrição de forma detalhada. Mais uma vez 

percebemos que a professora teve intenção de perceber se a aluna conseguiu apreender a 

“mensagem” do livro.  

Conforme Carvalho (2008, p. 23), “a escola que pretenda investir na leitura como um 

ato verdadeiramente cultural não pode ignorar a importância de uma biblioteca aberta, 

interativa, espaço livre para expressão genuína da criança e do jovem”.  

A seguir, exemplificamos as entrevistas dos alunos sobre esses momentos. 

E – A professora fez a socialização dos livros que vocês levaram para casa. O que você achou 

dessa atividade? 

C – Muito bom. 

E – Por quê? 

C – Assim a gente fica falando mais coisa pra tia e tia fica sempre dizendo o que precisa 

melhorar mais...ela tem que falar isso pra gente. 

(Leonardo, Aula 11) 

E – A professora pediu para que alguns colegas fossem lá na frente do quadro, mostrar os 

livros que tinham emprestado e socializar. O que você achou desse momento? 

C – Legal. 

E – Por quê? 

C – Porque eu gosto de ficar vendo os animais, o livro. 

E – É importante esse momento de vocês falarem para os colegas de vocês, dizerem qual foi o 

livro que levaram para casa? 

C – Para a gente saber qual foi o livro, se o livro é legal, se o livro é chato. 

(Antônio, Aula 11) 

Os alunos apreciaram de forma positiva a situação proporcionada pela professora 

Márcia. O aluno Leonardo destacou que o momento de socialização dos livros permitiu troca 

entre alunos e professora e que as intervenções dela foram necessárias para aprenderem. O 

aluno Antônio destacou a importância da socialização para que pudessem saber se os livros 

são bons, considerando a apreciação pelos colegas, “Para a gente saber qual foi o livro, se o 

livro é legal, se o livro é chato”. 

5 Considerações finais  
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Este trabalho teve como objetivo analisar a mediação docente nas situações de 

incentivo à leitura através de empréstimos de livros da biblioteca escolar e as apreciações 

valorativas dos estudantes sobre as estratégias da professora investigada. Ao longo deste 

artigo, consideramos que o fato de a educadora ter solicitado aos alunos que fossem até a 

biblioteca da escola para escolherem um livro e pegá-lo sob empréstimo favoreceu o processo 

de formação de leitores, pois possibilitou a familiarização com este espaço de leitura e com 

suas funções de consulta e empréstimo. Tal situação faz com que, ao frequentarem outras 

bibliotecas, esses alunos possam fazer uso do que aprenderam. 

 Apesar de não ter acompanhado os alunos na biblioteca, a professora mediou os 

empréstimos e as socializações. Dessa forma, consideramos que as intervenções didáticas 

realizadas a partir do empréstimo do livro da biblioteca contribuíram para que os alunos se 

engajassem no processo de leitura e construíssem sentidos em relação aos textos lidos.  

 Os alunos, por sua vez, apreciaram positivamente as estratégias de socialização das 

leituras desenvolvidas pela professora. Em suas justificativas, percebemos argumentos como: 

“Assim a gente fica falando mais coisa pra tia... Tia fica sempre dizendo o que precisa 

melhorar mais... Ela tem que falar isso pra gente”.  

 Para tanto, em busca de subsidiar a prática docente, pontuamos que é importante a 

promoção de políticas públicas, tanto na esfera municipal, estadual e federal, voltadas para a 

distribuição de recursos didáticos de qualidade destinados às escolas públicas, sobretudo 

pensando no espaço da biblioteca. Alinhados a isso, defendemos também que é preciso 

investir em formação continuada com objetivo de propor momentos em que os professores 

sejam levados a refletir sobre estratégias, recursos didáticos e espaços, como a biblioteca 

escolar, visando contribuir com ações didáticas voltadas para formação de leitores.  
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Hebe Duarte de Andrade Maluf Resende13 

Colégio Pedro II  

 

Resumo: O presente artigo relata o trabalho desenvolvido numa turma do 1o ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Pedro II, no município do Rio de Janeiro. A prática foi pensada para tornar o 

processo de alfabetização mais lúdico e significativo para os alunos desta classe. O Projeto “Baú das 

Palavras” promove a reflexão da leitura e da escrita de palavras e a criação de verbetes, calcado na 

perspectiva discursiva defendida e alicerçado aqui pelas autoras Goulart (2017) e Smolka (2008). 

 

Palavra-chave: Alfabetização. Ludicidade. Perspectiva Discursiva 

 

 

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola, 

mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem 

valor para a formação do homem”. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Considerações iniciais 

 

 O compromisso na formação do leitor do mundo se faz na valorização da fala, da 

escuta, da experiência de escrita e leitura, permitindo o erro, refletindo sobre o mesmo e 

refazendo-o em processo reflexivo. 

 A sociedade exige sujeitos dinâmicos e pensantes para nela viver, o que gera impactos 

significativos no âmbito escolar e no modo de pensar e ensinar a leitura e a escrita. O 

professor é desafiado a reconstruir sua prática, para assim levar o aluno a vivenciar o processo 

de alfabetização de modo prazeroso e repleto de significados. 

 Emília Ferreiro (1993, p.25) destaca: 

 

As crianças são facilmente alfabetizáveis desde que descubram, através de 

contextos sociais funcionais, que a escrita é um objeto interessante que 

merece ser reconhecido. Ler, ter acesso a bons livros, preparar ambientes 

que despertem nas crianças um desejo pela leitura, são mediações 

importantes para a formação do leitor, e terá mais sentido ainda, se o 

professor ajudar o aluno a descobrir o teor de dialogicidade da linguagem, a 

qual somente existe no encontro, na troca, no engajamento [...] 

 

 
13 Professora do Departamento dos Anos Iniciais do Colégio Pedro II - (CPII –RJ). 
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 Pulsava em mim o desejo de tornar o processo de alfabetização dos dezenove alunos 

que compunham a turma 108, do Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão I, naquele ano 

letivo algo singular e significante. Precisava despertar naquelas crianças a curiosidade e a 

coragem de desbravarem o desconhecido, sem temerem pelo erro.   

 Assim, abracei a ludicidade com o objetivo de aproximar a classe ao processo de 

alfabetização, dinamizando-o e favorecendo o amadurecimento de outras questões 

importantes, como: o estreitamento das relações professor x aluno e aluno x aluno, a 

autoconfiança, a autonomia, bem como o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração. 

 

Ludicidade: eu digo sim 

 

Considero valiosa a forma de trabalhar com a criança despertando o seu interesse  em  

aprender,  oferecendo  estímulos  que  fazem  com  que  ela  se mostre com suas reais 

potencialidades, lançando-se a novos desafios/ensinamentos e participe ativamente nesse 

processo. Aliar o ensino à ludicidade voltada para um objetivo não é uma tarefa fácil, exige, 

antes de tudo planejamento de atividades  que  envolvam  a  interação  entre  os  alunos,  

criatividade  e  reflexão por parte  das crianças.  Nesses casos, as brincadeiras não 

representam unicamente o ato  de  brincar por  brincar,  mas  também  um  meio para  o 

desenvolvimento do potencial da criança . 

Para isso, faz-se  necessário compreender o que é o lúdico  e  como  realmente  

acontece a educação lúdica no espaço escolar. Representantes da perspectiva histórico-

cultural discordam de visões que concebem a brincadeira infantil como  atividade instintiva, 

natural ou biológica.  E defendem que o jogo ou a brincadeira é de natureza cultural, que o 

brincar é uma atividade  fundamental para crianças  pequenas.  É brincando que elas 

descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um contexto social. Leontiev (2006, 

p.120) afirma: 

A    brincadeira    da    criança    não    é    instintiva,    mas precisamente   

humana,   atividade   objetiva,   que,  por constituir  a  base  da  percepção  

que  a  criança  tem  do mundo  dos  objetos  humanos,  determina  o  

conteúdo  de suas brincadeiras. 

 

Para  Vigotski  (2007), a  criança  ao  nascer  já  está  imersa  em  um  contexto  social,  

e  a  brincadeira  se  torna  importante na apropriação do mundo, na internalização dos 

conceitos desse ambiente externo a ela. Essa, a concepção  de  infância leva  em  consideração  
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sua  existência concreta no contexto social. Nessa perspectiva,  a  criança  é  sujeito  que, ao  

mesmo  tempo  que  produz  cultura, se constitui, por meio de sua inserção no mundo  

histórico,  social  e  cultural. Portanto,  as   crianças   se  apropriam  dos  modos  e  usos  da  

cultura  e da  linguagem  pelas  relações  de interação que estabelecem com  outras pessoas. 

Quando ouvimos a palavra lúdico, nos  reportamos, em geral, a sentimentos    de 

felicidade, liberdade, contentamento, prazer e diversão. Realmente, um  momento  lúdico  

tende a nos proporcionar esses sentimentos, mas acima de tudo, pode promover o crescimento 

e posicionamento do indivíduo como um ser pensante,  participativo,  criativo e 

principalmente atuante em sociedade.  

 
A educação lúdica está distante da concepção ingênua de  passatempo, 

brincadeira, vulgar, diversão superficial.  [...] aparece sempre em direção a 

algum conhecimento, que se  redefine  na  elaboração  constante  do  

pensamento  individual  em  permutações  com  o  pensamento coletivo”.  

(Almeida, 2000, p.13).  

 

A brincadeira supõe contexto social e cultural, sendo um processo de  relações   

interindividuais e de cultura. No  ato de  brincar,  a  criança explora  o  mundo e suas   

possibilidades e se insere nele, desenvolvendo assim, suas capacidades cognitivas, motoras e 

afetivas. O ser humano tem a brincadeira como atividade indispensável a seu 

desenvolvimento cultural. Assim  que  nascem,  as  crianças já são estimuladas a demonstrar 

uma relação lúdica com as pessoas que as cercam. Por meio das brincadeiras se descobrem  e  

descobrem o seu meio, estabelecem o  conhecimento de si mesmas quando brincam sozinhas , 

e  social, quando  brincam  e  interagem  com  outras crianças e adultos. Sendo assim, “o 

lúdico permite um crescimento global e uma visão de mundo mais realista por meio de 

descobertas” (TIEDT; SCALCO, 2004, p.123).  

 

Relato de experiência do projeto “Baú das Palavras” 

 

 Calcado na perspectiva de um processo de alfabetização lúdico e discursivo, surge o 

projeto “Baú das Palavras”, o qual objetivava a participação efetiva das crianças na 

construção da escrita e da leitura. As vivências de cada uma e suas realidades, tão distintas 

entre si, foram valorizadas ao longo do projeto, pois facilitaram ressignificar o processo de 

alfabetização. Defendo o pensamento de Goulart (2017, p.169), quando afirma 

ser  um processo de ampliação da leitura do mundo, na medida em que a 

escola seja o espaço de conhecer outras formas de dizer o mundo, outras 
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formas de olhar, falar e escrever o mundo, outras linguagens, outras 

discursividades orais e escritas. 

  

O passo a passo do projeto  

 Apresentarei o projeto em duas partes. A primeira destacará o início do contato 

sistematizado da turma com o alfabeto; já a segunda parte enfatizará a construção da escrita e 

seus significados. Nos dois momentos, a ludicidade estará presente, estimulando o imaginário 

e a oralidade. O objetivo era oportunizar aos alunos explorarem o desconhecido, gerar 

inquietude e reflexão quando se deparavam com questionamentos. 

 Na tentativa de aproximar o leitor da dinâmica do projeto, relatarei o “passo-a-passo” 

das atividades, destacando falas das crianças que presentearam com momentos singulares e 

ricos de afetividade o projeto em questão. 

  

 Piratas e o tesouro perdido – 1a parte 

A turma foi convidada a participar da atividade Caça ao Tesouro em que procuraram 

no espaço escolar letras e números “perdidos”. O objetivo era estimular o reconhecimento de 

números (0 a 10) e letras, bem como a oralização de palavras que iniciassem com cada letra 

encontrada. 

A caçada começou após a leitura de uma carta, com instruções, assinada pelo “Pirata 

do Uniforme Roxo”14 – anti-herói dos mares - convidando a todos a encontrarem, por meio de 

pistas, números e letras que caíram do seu “baú”. 

As pistas, os números e as letras encontravam-se em sete grandes envelopes 

espalhados por diversos espaços do Campus SCI, como corredor, pátio, coordenação, 

refeitório, Sala de Leitura e sala de aula. 

As crianças foram convidadas a colocarem bandanas vermelhas em suas cabeças e 

assim incorporarem o personagem pirata (Imagem 1), bem como a professora. Era notório o 

entusiasmo que cada um apresentava ao encontrar uma nova pista e a identificar o que havia 

no envelope. 

Os números eram constantemente relacionados à idade, à quantidade de partes do 

corpo e de objetos que estavam próximos aos alunos. As letras também eram associadas às 

diversas palavras, como nomes de colegas e de outras pessoas, por exemplo. 

 
14 Personagem inventado por mim para compor a atividade Caça ao Tesouro. 
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Durante a atividade surgiram diversos episódios de reflexão sobre a escrita, os quais 

relatarei, a seguir, com detalhamento.  

 

 

Imagem 1 

 

Episódio 1 – A letra “Q” 

Ao encontrar a letra “q” a aluna C. fez a seguinte relação: “Tia, q de Cacá”. 

Questionei-a quanto à sua colocação e a fiz pensar em outras letras que junto à vogal “a” 

emitissem o mesmo som. A aluna M. H., pontuou que a letra da palavra dita pela colega 

deveria ser o “k”. Já a aluna A., 6 anos, disse que seria a letra “c” e associou ao nome da 

colega que encontrou a letra. J. P. destacou que a letra “q” junto a vogal “a” fará o som “quá 

quá” que, segundo ele é o som emitido pelo pato. Aproveitei para perguntá-lo sobre o motivo 

do “q” apresentar um som diferente do que as colegas ressaltaram e respondeu que era por 

causa da letra “u” que está sempre ao lado do “q”. 

Outra situação bastante singular foi a percepção da presença das letras no meio das 

palavras. Ao encontrar a letra “c”, a aluna A destacou que estava em seu nome e pontuou “c 

de Alice”. Imediatamente interferi e a questionei sobre o que havia mencionado e mais uma 

vez, com segurança, informou-me que o “c era de Aliccccceee” enfatizando a última sílaba. 

Tal episódio voltou a acontecer quando a turma achou a letra “y” e fizeram a relação 

com o nome de outra aluna.  
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A última pista levou a turma a encontrarem o baú do “Pirata do Uniforme Roxo”, em 

que continha uma carta parabenizando a todos por terem encontrado o tesouro e convidando-

os a conquistarem também o seu próprio baú de tesouros.  

 

O Baú e seus tesouros – 2a parte 

A turma foi estimulada a pensar sobre o tesouro que gostaria de obter. Surgiram 

diversas opções, como: ouro, dinheiro, joias, etc. Conduzi-os a pensar em outros tipos de 

tesouros, que não fossem vinculados a bens materiais. As crianças compreenderam e deram 

outras sugestões, como família, amigos, diversos tipos de sentimentos, entre outros. Com isso, 

compartilhei a minha opinião sobre a importância do conhecimento, tendo-o como um dos 

maiores tesouros que uma pessoa pode adquirir ao longo de toda sua vida. Debatemos sobre o 

conceito de conhecimento, como o adquirimos e se podemos transmiti-lo. Na sequência, cada 

criança recebeu o seu próprio baú (Imagem 2: recipiente plástico na cor vermelha, no formato 

de baú). 

w  

Imagem 2 

 

Convidei a turma a participar da construção do seu próprio tesouro. No baú que 

receberam deveriam colocar palavras que gostariam de escrever de maneira convencional ou 

as que achavam bonitas, que apresentavam algum significado que julgavam interessante ou 

cujo significado não saibam. 

A atividade foi sistematizada da seguinte maneira: semanalmente, cada criança 

escrevia três palavras em etiquetas de papel com o auxílio da professora e levava uma outra 
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em branco para casa, onde escreveria uma nova palavra com a colaboração da família. Assim, 

os baús foram preenchidos de maneira individual. 

A palavra escrita em casa era apresentada durante a “rodinha” e uma era escolhida, por 

meio de votos, para a construção de um verbete.  

 

Episódio 2 – O cinema 

Numa semana, a palavra mais votada foi “cinema”. Após a eleição, iniciou-se um 

debate sobre o seu significado e muitas opiniões surgiram. Listarei algumas que registrei ao 

longo da discussão: 

• “É um lugar grande que passa filme.” M. H. 

• “Lá podemos comer pipoca.” B. 

• “É um lugar grande que tem muitas cadeiras e um telão.” J. P. 

• “Podemos escolher o filme que queremos ver”. L. 

• “No cinema passa filme de terror e desenho.” R. 

• “Não pode conversar no cinema.” Y. 

  Em seguida, era apresentada à classe, o dicionário ilustrado disponível na sala de aula 

e lida a definição palavra. Isso permitiu que a turma comparasse as definições com as 

informações que trouxeram para a criação do verbete. A palavra cinema foi assim definida 

pelas crianças: “Cinema é uma sala, com cadeiras e telão, onde as pessoas vão ver filmes e 

precisam fazer silêncio.” Todos ficaram fascinados com quantidade de palavras presentes no 

dicionário e L. perguntou “Tia, aqui estão todas as palavras do mundo?”. Respondi dizendo 

que naquele livro estavam apenas algumas palavras da Língua Portuguesa e que, para 

conseguirmos armazenar todas as palavras do mundo seriam necessários muitos livros e 

muitas pessoas para escrevê-los. Isso motivou a turma a estimarem a quantidade de livros e 

surgiram números como vinte, cinquenta, cem, mil, um milhão. 

 Propus à classe que lêssemos juntos o verbete criado. A. destacou a presença de uma 

“pegadinha”15 no texto entre as palavras cinema e silêncio. Afirmou que cinema se escreve 

com a letra “c”, já silêncio tem a letra “s”. Isso motivou outras crianças a falarem palavras que 

também apresentavam o mesmo som, sendo todas registradas no quadro e tendo a letra inicial 

destacada.  

 

 
15 Nome dado pelos alunos para as palavras que apresentam o mesmo som com letras distintas. 
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Episódio 3 – O Amor Verdadeiro 

Um outro momento que merece destaque, foi a escolha da expressão “Amor 

verdadeiro” apresentada pela aluna G. M. 

Era nítida a alegria da menina ao perceber que a sua palavra havia sido escolhida e 

imediatamente destacou “Tia, trouxe duas palavras juntas no mesmo papel. Achei muito 

bonito!”. Eu questionei porque considerava a sua palavra assim e ela disse-me ao ouvido, pois 

não quis expor em voz alta para os demais colegas, que no seu papel tinha muito amor. 

Iniciamos a discussão para a formação do verbete sobre o conceito de amor e surgiram 

algumas definições: 

• “Amor é algo que a gente tem” – G. M. 

• “Amor a gente guarda no coração” – R. 

• “Amor é o que temos pelo papai e pela mamãe” – L. 

• “Eu tenho amor pelo meu cachorro” – A. C. 

• “Eu tenho muito amor pela minha família” – R. 

• “A gente dá amor” – G. R. 

• “Minha avó me dá amor” – I. 

A turma foi convidada a categorizar o amor. Seria uma comida, uma brincadeira, um 

animal? E após alguns instantes de reflexão, A. disse que o amor é um sentimento. Todos 

concordaram com ela e assim iniciamos a elaboração do verbete “Amor é um sentimento que 

damos ou ganhamos.”. 

Perguntei às crianças sobre o significado da palavra “verdadeiro” e, mais uma vez, 

surgiram várias colocações: 

• “Verdadeiro é igual à verdade” – A. 

• “Verdadeiro não tem mentiras” – A. C. 

• “Verdadeiro não faz o nariz crescer” – L. 

• “Eu gosto da verdade” – B. 

Então, pedi a colaboração da turma para finalizarmos o conceito da palavra escolhida, 

quando J. P. definiu que “amor verdadeiro não pode ter mentiras”. Assim, finalizamos o 

verbete da seguinte maneira “Amor verdadeiro é um sentimento que damos ou ganhamos que 

não tem mentiras.” 

Tendo concluído a construção do conceito da expressão escolhida pela classe, 

aproveitei para questioná-los sobre quem merecia receber o amor verdadeiro. Pai, mãe, avós, 

primos, tios, amigos, professora, cachorro e gato foram alguns dos apontamentos feitos pelas 
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crianças. Na tentativa de criar movimentos de reflexão sobre a temática do amor ao próximo, 

seja ele qualquer próximo, perguntei se podemos dar este amor para alguém que não 

conhecemos como um morador de rua ou até mesmo um ladrão. 

G. M. causou risos ao expor sua opinião, “Tia, como vou amar o ladrão se ele pega as 

nossas coisas e sai correndo? Não dá tempo de amar!”. I. contou que seu pai ficou com muita 

raiva ao ter o seu celular roubado e que não gosta de ladrão.  

A inquietude da turma ficou bastante perceptível, pois todos tinham algum episódio 

que envolvesse roubo ou outro tipo de violência para relatar. R. fechou a discussão ao contar 

que, no início daquele ano, sua casa foi assaltada e levaram muitos objetos como televisão, 

computador, rádio e até mesmo panelas e pratos. Seus pais, após contabilizarem o prejuízo e 

vendo o quanto estava triste - brinquedos seus também haviam sido levados -, disse a ela para 

que não ficasse daquele jeito e nem com raiva. Afinal, aquelas pessoas poderiam estar 

precisando mais dos objetos do que eles. 

Após a fala da aluna, a turma toda ficou em silêncio. Certamente deviam estar 

refletindo sobre essa forma de amar, quando não nos é conveniente. Todos se levantaram e 

sentaram em seus respectivos lugares e então ouvi G. R. comentar com a aluna M. V. “acho 

que tenho que ser valente igual a R.., Viu? Ela sabe amar até ladrão.”  

 

O discurso no projeto 

 Ao longo do trabalho tive a preocupação em provocar a atenção e a reflexão das 

crianças com determinados temas e seus desdobramentos característicos do mundo da escrita. 

Havia espaço para o aproveitamento de situações inesperadas e para a expressão variada dos 

alunos. A participação deles era estimulada a todo tempo, e, com isso, conhecimentos de 

diversas áreas surgiram e foram explorados, bem como o estreitamento das relações professor 

x aluno e aluno x aluno. 

 Nas discussões sobre os sons das letras e conceitos de palavras, as crianças os 

relacionavam com fatos da vida real. A interação dava-se na busca de significados para a 

leitura da palavra ou da expressão. Smolka (1995, p.7) afirma que “a significação e a 

possibilidade de compreensão não estão na clareza ou na ‘qualidade’ do enunciado, mas nas 

relações que vão estabelecendo entre os interlocutores”. Para Bakhtin, o sentido não está na 

língua e muito menos no psiquismo. Está na enunciação, que é historicamente situada. A 

compreensão de cada signo, interior ou exterior, efetua-se em ligação estreita com a situação 

em que ele toma forma. Essa situação é sempre uma situação social (BAKHTIN, 1992, P.62) 
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  Considerando, ainda, os estudos de Smolka, baseados nas teorias de Vigotski e 

Bakthin, ouso afirmar que as possibilidades de significação, de compreensão e de sentido se 

ancoram nas relações sociais, nas práticas sociais, na experiência partilhada (nunca a 

“mesma” para todos), como lugar das relações interpessoais, que vão acontecendo, vão se 

legitimando e se instituindo. 

 

Considerações finais 

 Alfabetização, Discurso e Ludicidade, três elementos que se fundem e permitem a 

constituição de uma nova forma de vivenciar o processo de aprendizagem, distanciando-o das 

propostas mecanicistas que ainda são encontradas em muitas escolas. 

 Observamos ao longo do projeto que desde pequenas, as crianças são capazes de 

analisar a língua, relacionando os conhecimentos que já possuem com os que lhes são 

apresentados. Esse tem sido meu investimento como professora alfabetizadora nos últimos 

anos. 

 Reafirmo aqui o compromisso de buscar me apropriar de outros conhecimentos 

relacionados à compreensão da multiplicidade de linguagens, para proporcionar às crianças a 

possibilidade de viverem uma alfabetização plena de sentidos.  
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Resumo: O presente artigo analisa o material didático usado no Projeto de Intervenção Pedagógica 

(PIP) da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Este projeto envolveu a ação de 

técnicos/professores da Rede Municipal PBH, que organizaram um material didático, cujos módulos 

apresentaram propostas de atividades para serem realizadas pelos alunos participantes do PIP. As 

questões orientadoras são: o material didático do PIP/2012 contempla o desenvolvimento da 

consciência fonológica? Se sim, o faz articulado com a abordagem do sistema de escrita? Para 

responder as questões propostas analisou-se as 354 atividades que compõem os materiais do PIP. 

Concluiu-se que as atividades presentes no material visam o desenvolvimento da consciência 

grafofonêmica. Constatou-se, ainda, que as atividades de reflexão fonológica são promovidas pela 

leitura e escrita de palavras contextualizadas em diferentes gêneros textuais.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Consciência Fonológica. Estratégia Pedagógica 
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O processo de alfabetização envolve a compreensão do princípio do sistema de 

escrita e o desenvolvimento das capacidades metalinguísticas, dentre elas, a capacidade de 

perceber e manipular os sons da fala.  Pestun (2005), Barreira e Maluf (2003), Martins e 

Corrêa (2008) e Moreira (2009) compartilham do pressuposto de que a aprendizagem da 

escrita influência o desenvolvimento da percepção da fala, ao mesmo tempo em que a 

capacidade de perceber os sons da fala propicia a aprendizagem da escrita.  Apesar de esses 

estudos destacarem a importância do trabalho pedagógico que contemple o desenvolvimento 

da consciência fonológica na sala de aula, as capacidades envolvidas nesse processo podem 

ou não serem contempladas em abordagens metodológicas adotadas nas propostas de 

alfabetização.  

Segundo Ferreiro (2000), a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá 

espontaneamente. Esta exige uma ação deliberada do professor e a qualificação de quem 

ensina. Para isso, é preciso que haja planejamento e tomada de decisões a respeito do tipo, 

frequência, diversidade e sequência das atividades de aprendizagem. Essas escolhas também 

permeiam as propostas de intervenção que visam sanar as dificuldades que ocasionam o 

fracasso no processo de alfabetização de algumas crianças. 

 O Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP) da Secretaria Municipal de Educação de 

Belo Horizonte é um exemplo de iniciativa, cujo objetivo foi trabalhar com crianças que 

apresentavam dificuldades na aprendizagem inicial da língua escrita. Este projeto envolveu a 

ação de técnicos/ professores da Rede Municipal que organizaram um material didático, cujos 

módulos apresentaram propostas de atividades para serem realizadas com os alunos 

participantes do PIP/2012. A fim de saber como os materiais didáticos utilizados no PIP para 

o primeiro ciclo contemplam o desenvolvimento da consciência fonológica é que surgiu o 

interesse em desenvolver este estudo. as perguntas que orientaram este estudo foram: as 

atividades do material didático do PIP favorecem a apreensão do princípio alfabético, por 

parte dos alunos? Como elas contemplam o desenvolvimento da consciência fonológica 

articulada ao aprendizado do sistema de escrita? Com qual organização? Com qual 

progressão? 

Nosso objetivo geral foi apreender se e como as propostas de atividades oferecidas 

nos materiais didáticos do PIP favoreciam a apreensão do princípio alfabético, por parte dos 

alunos. Nossos objetivos específicos foram: (i) Descrever o material didático de alfabetização 

elaborado pelos coordenadores do PIP/SMED/PBH; (ii) Identificar, descrever e analisar 
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atividades voltadas para a aprendizagem do sistema de escrita no material didático do 

PIP/SMED/PBH; (iii) Levantar informações e descrever a produção do material didático do 

PIP/SMED/PBH; e (iiii) Levantar informações e delinear a circulação e uso do material 

didático do PIP/SMED/PBH. 

 

Estudos sobre a aprendizagem inicial da leitura e escrita 

 

Consciência Fonológica 

 

A relação entre a compreensão do principio alfabético e a relação entre oral e escrita 

nas reflexões metalinguísticas são fundamentais, já que a habilidade de refletir sobre a 

linguagem está correlacionada ao processo de aprendizagem da língua escrita.   

A reflexão metalinguística é considerada por muitos autores como uma importante 

dimensão da aprendizagem da língua escrita. A consciência fonológica é um dos níveis da 

consciência metalinguística, que é definida por Soares (2016) como “a capacidade de 

focalizar os sons das palavras, dissociando-as de seu significado, e de segmentar as palavras 

nos sons que as constituem.” (SOARES, 2016, p. 166). 

Existem diferentes níveis de consciência fonológica. Um deles envolve as 

capacidades de detectar sons de fala similares nas palavras tais como rimas e aliterações. No 

nível de sensibilidade à rima e à aliteração, o alfabetizando é capaz de perceber que 

determinadas palavras apresentam um mesmo conjunto de sons. Outro nível de consciência 

fonológica diz respeito à capacidade de segmentar e de operar com as unidades silábicas das 

palavras. Isso significa alcançar a noção de que a palavra pode ser decomposta em 

subunidades: as sílabas. Por fim, temos o nível da consciência fonêmica, que abrange a 

capacidade de analisar palavras em fonemas.  

O desenvolvimento da capacidade de segmentar a fala nos níveis da silábica e de 

identificar os fonemas exige experiências de ensino mais formalizadas, quase sempre 

relacionada à aprendizagem de sistemas de escrita de natureza alfabética. Uma vez que a 

criança percebe que as palavras são compostas por unidades linguísticas menores, o que 

promove a sua compreensão das correspondências entre sons e letras.  

Scherer (2008) em suas pesquisas percebeu que o acesso a uma alfabetização cujo 

método envolve o trabalho com consciência fonológica contribui eficazmente para a 

superação das fases de desenvolvimento descritas por meio das hipóteses elaboradas pelas 
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crianças. Além disso, conforme Zorzi (2003), a habilidade para lidar com as palavras no 

sentido de segmentá-las em sílabas e de identificar sua unidades fonêmicas tem sido apontada 

como essencial para se entender a aquisição da escrita bem como suas dificuldades. 

Todo esse processo corresponde a uma progressão que envolve a noção de fonemas. 

E as capacidades que favorecem o desenvolvimento da consciência fonológica e a 

compreensão do princípio alfabético pelas crianças devem ocorrer no processo escolar. A 

atuação docente exerce papel essencial em sistematizar e mediar o desenvolvimento de 

habilidades mais elevadas na leitura e na escrita.  

 

Fases de aprendizagem na alfabetização 

 

Ferreiro e Teberosky (1985) apresentam fases de aquisição da língua escrita 

considerando que a compreensão, por parte da criança, de um sistema de escrita constituído 

alfabeticamente implica a capacidade de trabalhar cognitivamente com as unidades 

fonológicas, compreendendo que as palavras são compostas por sons e que estes 

correspondem às letras que se empregam para escrever. 

Assim, a relação entre letra e som é consequência de um longo processo que envolve 

níveis elencados por Ferreiro e Teberosky (1985) definidos como: 

Pré- silábico: A criança parte da hipótese de que “deve haver uma diferença objetiva 

entre nas escritas” para ler e escrever palavras correspondentes a coisas diferentes. Parte do 

princípio da quantidade mínima de grafismos, bem como sua variedade. Neste nível, a criança 

compreende que uma mesma sequência de letras não pode ter significados diferentes, e que 

sequências de letras diferentes não correspondem à mesma palavra. Como ela já faz a 

distinção entre desenho e escrita, as formas dos grafismos são mais definidas e com certa 

aproximação do formato das letras.  

Silábico: Neste nível ocorre a “tentativa de dar valor sonoro a cada uma das letras 

que compõem uma escrita.”  (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p.193). Para a criança 

“cada letra vale por uma sílaba” - "hipótese silábica”. Neste nível ao compreender existir 

relação entre a fala e a escrita , ela  propõe estabelecer correspondência entre a segmentação 

feita a partir da palavras faladas(“recorte silábico”) e a escrita(“cada letra”). A mudança 

qualitativa está no fato de  “pela primeira vez a criança trabalha claramente com a hipótese de 

que a escrita representa partes sonoras da fala.” (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p.193). 
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Silábico- alfabético: Envolve a “passagem da hipótese silábica para a alfabética” 

(FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p.196). Ocorre a percepção de que a sílaba é formada 

por unidades menores que são os fonemas. Por isso, é um momento de confronto, 

contradições e tentativas de leitura e  escrita que transitam entre a interpretação silábica, o 

valor sonoro atribuído às letras e a exigência  mínima de caracteres. A representação das 

partes sonoras da palavra parte da perspectiva de que existem equivalentes sonoros que 

podem ser associados às vogais constituindo as sílabas- as consoantes.  

Alfabético: Neste nível a criança demonstra ter alcançado o princípio alfabético. 

Nesse nível, ela compreendeu, de acordo com Ferreiro e Teberosky(1985), “ que cada um dos 

caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que a sílaba e realiza 

sistematicamente e com propriedade a análise sonora dos fonemas das palavras que vai 

escrever e ler.” (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p.213). 

Para Zorzi (2003), a criança que atingiu o nível da chamada hipótese alfabética da 

escrita já compreendeu a noção de letra e seu correspondente valor sonoro, ou seja, aprendeu 

que letras representam sons e não de uma forma aleatória, uma vez que a correspondência 

letra/som deve ser precisa. Para atingir esse desenvolvimento é necessário certo grau de 

conhecimento em termos de consciência fonológica, de forma que permita a identificação dos 

sons que compõem as palavras e sua correspondência com as letras que podem escrevê-los.  

Este processo é favorecido pelo desenvolvimeno da “consciência grafofonêmica”,  

definida como “habilidade de relacionar letras ou grafemas da palavra escrita com os sons do 

fonema detectados na palavra falada” (SOARES, 2016, p. 216 apud EHRI; SOFFER, 1999:1). 

A consciência grafofonêmica permite tornar visível por meio da escrita suas tentativas de 

analisar, interpretar e classificar as representações dos fonemas em grafemas na escrita. 

 

Metodologia 

 

Uma pesquisa que viabiliza a construção do conhecimento científico ocorre quando 

possibilita a identificação das operações mentais e técnicas que permitam a sua verificação 

(GIL, 2008, apud, MARINHO, 2009). A pesquisa aqui apresentada se baseou em um conjunto 

de procedimentos intelectuais e técnicos de caráter qualitativo e quantitativo. Propõe-se, neste 

trabalho, por meio da análise documental, o exame das atividades apresentadas no material 

utilizado pelo Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP) de Belo Horizonte em 2012. 
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Sobre o Projeto de Intervenção Pedagógica  

 

O Projeto de Intervenção Pedagógica de Belo Horizonte (PIP) foi uma das ações 

desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação nos anos de 2009 a 2014. Esta proposta 

pedagógica visava à melhoria da qualidade do ensino público municipal a fim de garantir que 

os estudantes com dificuldades na aprendizagem em Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental da Rede pudessem desenvolver as habilidades necessárias para o aumento da 

proficiência em leitura e escrita. 

Os materiais didáticos do PIP eram destinados a atender prioritariamente a 

estudantes que estavam no 3º ano do 1º ciclo, não alfabetizados (as) e que tinham sido retidos 

na Língua Portuguesa, apresentando baixo desempenho nas avaliações sistêmicas e obtendo 

menos de 65% de acertos na avaliação diagnóstica do PIP no início do ano. Eles foram 

elaborados pela Equipe do PIP da SMED (Secretaria Municipal de Educação Belo Horizonte) 

em parceria com os (as) professores (as) interventores(as), que sob a perspectiva da 

interdisciplinaridade visavam um trabalho com as capacidades previstas nas Proposições 

Curriculares da Rede Municipal de Ensino do 1º ciclo, com o devido recorte para o reforço 

escolar (PIP) e o constante diálogo com as demais áreas/disciplinas. A formação dos 

profissionais que participaram da elaboração deste material era variada incluindo a formação 

em Pedagogia e ou em Letras, além de vasta experiência em salas de aula, enquanto 

alfabetizadores; alguns tinham pós-graduação, outros, mestrado.  

O critério utilizado na escolha das atividades implicavam em atender às necessidades 

de aprendizagem dos(as) alunos(as) que apresentavam defasagem na aprendizagem da leitura 

e da escrita, buscando, para isso, contemplar todos os eixos da Língua Portuguesa, 

especialmente a apropriação da língua escrita, leitura e produção de texto.  Este material que 

foi construído especificamente para o PIP, organizado em dois módulos e ou sequências 

didáticas que eram construídas em torno de temas que despertassem o interesse dos (as) 

estudantes e que eram complementados com atividades específicas para a alfabetização como: 

jogos, estratégias de leitura e produção de textos para os (as) estudantes não alfabetizados. 

 

A utilização do material PIP 

 

O material didático do PIP analisado neste trabalho visou atender  cerca de 4.000 

estudantes em 156 escolas da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte (RME/BH) com 
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turmas de 1º ciclo. Para que ocorresse este atendimento todas as escolas da Rede liberavam 

dois professores (as) interventores (as) da RME/BH, para além do seu quadro de 

profissionais. Esses docentes participavam de encontros mensais de formação onde recebiam 

os materiais didático-pedagógicos elaborados pela Equipe do PIP da SMED e eram orientados 

a utilizarem o material de acordo com a necessidade de cada subgrupo que atende.  

O material do PIP era então utilizado em aulas específicas, pelo (a) professor (a) 

interventor (a) de cada escola integralmente e em alguns casos unido a outras dinâmicas e 

atividades. O tempo que cada módulo era utilizado variava de uma escola para outra, em 

média eram necessários 3 a 4 meses junto às atividades complementares. 

Os resultados observados no ano de 2012 mediante a utilização do material do PIP 

analisado neste trabalho consistiram em avanços nas habilidades/capacidades básicas da 

alfabetização da maioria dos (as) estudantes atendidos.  

 

Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

 

Para a efetivação dos objetivos propostos, nos módulos 1 e 2  do Projeto de 

Intervenção Pedagógica- 1º ciclo  utilizados no ano de 2012, foram analisadas 354 atividades 

que foram agrupadas, enumeradas e categorizadas contemplando capacidades voltadas para a 

aprendizagem do sistema de escrita, recorte que pode ser justificado pela inesgotabilidade de 

categorizações que podem ser possíveis.  

As atividades dos módulos foram analisadas e organizadas em grupos que foram 

identificados com letras, incluindo as que são introdutórias. Depois de serem criados códigos 

de classificação, os dados encontrados foram organizados em tabelas para que fossem 

identificadas as atividades que contemplam a consciência fonológica no nível da palavra 

envolvendo sensibilidade à rima (SR) e a aliteração (A), no nível da sílaba (CFS) e no nível 

do fonema (CF) que é definido como um som em si mesmo, e consciência de Palavras (CP). 

Além disso, também foram classificadas as propostas que promoviam o desenvolvimento da 

consciência grafofonêmica (CG), a identificação de letra (IL), escrita de palavras (EP) e 

escrita de textos (ET), leitura de texto  (LT), leitura Palavras (LP), identificação dos gêneros 

textuais (IGT), exploração do aspecto semântico da palavra (S), localização informações no 

texto (LI), resgatar conhecimentos prévios (RCP), avaliação da atividade (AV), decifração do 

código enigmático (DCE) e frase introdutória ou orientação para a atividade (FI). 
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Como instrumento para a coleta de dados foi utilizado um questionário destinado às 

autoras dos materiais do PIP  com quatorze questões abertas que foram estruturadas em dois 

blocos a fim de recolher informações sobre a produção e circulação do material didático do 

PIP/SMED/PBH. O primeiro bloco referia-se ao processo de elaboração e o segundo tratava 

da utilização. O questionário elaborado neste formato permitiu a obtenção de dados 

específicos visando efetivar os objetivos da pesquisa. 

A pesquisa contou com a participação de uma das integrantes que compõem a equipe 

de coordenação do PIP/SMED/PBH para responder o questionário bem como para 

disponibilizar o material didático-pedagógico para ser analisado.  

 

Tratamento dos dados 

 

Para a investigação das estratégias metodológicas usadas nos materiais didáticos do 

PIP foi realizada uma análise, visando apreender se e como as propostas de atividades 

oferecidas nos materiais didáticos do PIP favorecem a apreensão do princípio alfabético, por 

parte dos alunos. Cada módulo organiza-se por uma sequência de atividades nas versões do 

(a) aluno (a) e do (a) professor (a). O material escolhido para análise foi a versão do (a) 

professor (a) cuja estrutura permitiria compreender melhor as estratégias pedagógicas 

desenvolvidas. Essa versão, além de apresentar as atividades propostas contém explicações 

que têm como objetivo orientar o trabalho a ser desenvolvido junto às crianças. Traz ainda 

reflexões sobre o processo de alfabetização. 

 Este processo envolveu os seguintes procedimentos: 

1. Descrição e análise dos módulos 1 e 2  do Projeto de Intervenção Pedagógica- 1º ciclo 

utilizados no ano de 2012. 

2. Categorização das atividades voltadas para a aprendizagem do sistema de escrita. 

3. Elaboração de tabelas e gráficos para se demonstrar a frequência, progressão e sequência 

das atividades propostas em comparação com a totalidade do material. 

 

Resultados 

O quantitativo das atividades voltadas para a apreensão do princípio alfabético 

 

De acordo com Silva (2004), a complexidade do princípio alfabético, ou seja, a 

compreensão de que na escrita alfabética todas as palavras são representadas por combinações 
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de um número limitado de símbolos visuais, as letras, e que estas codificam os fonemas, 

requer da criança um nível de raciocínio conceptual bastante sofisticado. A consciência 

fonológica é uma competência necessária para o pleno entendimento do princípio alfabético e, 

por isso, integra à sequência de atividades do material do PIP. 

Das 354 propostas analisadas nos módulos 1 e 2 do PIP, 84 (23,70%) foram 

classificadas no nível de consciência fonológica, 47 (13, 27%) no nível da escrita de palavras 

e textos , 70 (19,70%) no nível da leitura de palavras e textos e 140 (39,54%), entre outras 

propostas envolvendo identificação de gêneros textuais, exploração semântica da palavra, 

localizar informações no texto, resgatar conhecimentos prévios, avaliar o aprendizado, leitura 

de imagens e orientações para a efetivação da proposta (Tabela 1). 

TABELA 1 

Porcentagem de atividades que contemplam a aquisição do sistema de escrita 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Algumas das atividades nos dois módulos visam o desenvolvimento da consciência 

fonológica nível da palavra envolvendo a sensibilidade à rima (5,36%) e no nível da sílaba em 

(16,6%). Outras atividades visam uma reflexão da escrita por meio do desenvolvimento da 

consciência grafofonemica, correspondendo à 6,21%, a fim de promover a identificação do 

fonema presente na língua oral.  

O módulo 1 é constituído de 176 propostas enumeradas sendo que as atividades 

classificadas como pertencentes ao desenvolvimento da consciência fonológica 

corresponderam à 32 (18%)  da totalidade deste módulo (Tabela 2). Destas, percebe-se a 
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predominância de atividades que contemplam o desenvolvimento da consciência fonológica 

no nível da sílaba bem como da consciência grafofonemica que correspondem juntas à cerca 

de 20%. A tabela 2 representa a porcentagem de ocorrência de atividades no módulo 1. 

TABELA 2 

 Porcentagem de atividades que contemplam a consciência fonológica no módulo 1 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

Para uma melhor compreensão da frequência de atividades o gráfico 1 apresenta a 

quantidade de atividades presentes no módulo 1 do material. 

 

GRÁFICO 1 -  Atividades que contemplam a consciência fonológica no módulo 1 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Das 178 propostas enumeradas que integram o módulo 2 as que contemplam a 

consciência fonológica  correspondem  a  47 (26,3%) (Tabela 3). Existe a predominância de 

atividades que contemplam o desenvolvimento da consciencia fonológica no nível da sílaba 

(16,80%), a sensibilidades à rima (9,50%) e de consciência grafofonemica (7,50%).  

TABELA 3 

Porcentagem de atividades que contemplam a consciência fonológica no módulo 2 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

Estes dados correspondem à contagem das atividades, cuja numeração pode ser 

identificada no gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 - Atividades que contemplam a consciência fonológica no módulo 2 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Para melhor visualização dos resultados foi feita a análise comparativa dos módulos 

1 e 2 dos materiais do PIP, o que revelou algumas características que permeiam a progressão 

das atividades presentes na totalidade do material. A tabela e o gráfico abaixo representa uma 

equiparação entre o número de atividades envolvendo a aquisição e a evolução do sistema de 

escrita em relação às habilidades que são priorizadas na sequência didática proposta.  

 

TABELA 4 

Quantificação comparativa das atividades dos módulos 1 e 2 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Para melhor visualização, estes resultados foram convertidos em um gráfico com a 

quantificação de atividades dos módulos 1 e 2, respectivamente. 

 

GRÁFICO 3 - Atividades que contemplam a consciência fonológica, escrita e leitura  de 

textos e palavras nos módulo 1 e 2 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Percebe-se que material do PIP prioriza atividades de identificação de letras do 

alfabeto e contemplam a consciência fonológica no nível da sílaba ao longo do material. 

Como pode ser observado na tabela e no gráfico, a quantidades de atividades que 

desenvolvem a consciência fonológica no nível da sílaba se mantêm quase o mesmo nos dois 

módulos, o que pressupõe que a sílaba é uma unidade importante ao longo de todo processo 

de alfabetização. O que muda são as diferentes abordagens na aquisição das diferentes 

estruturas silábicas. 

A frequência do trabalho com as sílabas é acompanhada pelo aumento expressivo da 

quantidade de propostas envolvendo a consciência grafofonêmica, sensibilidade à rima, 

escrita e leitura de textos e de palavras. Este aumento simultâneo sugere que a consciência 

grafofonemica e a sensibilidade à rima, as possíveis relações instáveis entre letra e som e a 

identificação semelhanças sonoras entre as palavras que são demarcadas por relações estáveis, 

sejam trabalhadas dentro da sílaba.  

Ao observar os dados verificam-se mais atividades de leitura do que de escrita, 

sinalizando a influência das atividades de decodificação dos sinais gráficos para a aquisição 

inicial do sistema de escrita. 

Na tabela e no gráfico podemos verificar um crescimento no número de atividades de 

escrita e de leitura de palavras valorizando a importância de decodificar os sons da fala e 

transformá-los em sinais gráficos. Essa frequência é maior do que a leitura e a escrita de 

textos e frases sugerindo a importância do trabalho com palavras processo inicial de 
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alfabetização e continuada já que favorece outros aprendizados. Pode ser levantada hipótese 

de que o trabalho com a escrita e leitura de texto e frases implica a compreensão mais 

aprofundada de um conjunto de propriedades estruturais e funcionais da linguagem não 

sendo, portanto, principal pilar para apreensão do sistema alfabético se comparado com o 

trabalho com as palavras. “A palavra pode ser segmentada em unidades, sílabas e fonemas o 

que pode ser denominado de análise fonêmica” (ZORZI, 2003, p.11). 

A medida que o aluno realiza aquisições aumentam as leitura de palavras e de textos, 

pressupondo um aprendizado do sistema alfabético de escrita está sendo consolidado. De 

acordo com os dados analisados existe nos dois módulos uma atividade de consciência de 

palavras. Esta presença reduzida sugere que o aluno já tenha desenvolvido esta habilidade. 

A análise dos dados permite verificar que as propostas que visam a sensibilidade à 

rima, a consciência grafofonêmica escrita e leitura de textos e palavras ocorrem com menor 

frequência se compararmos com o segundo módulo.  

O mesmo não acontece com as atividades que visam a identificação de letras do 

alfabeto que decrescem em quantidade de forma significativa, pois são priorizadas no 

primeiro módulo. Esta diferença de avanço das atividades pode ser explicada pela necessidade 

de que os alunos saibam de maneira sólida inicialmente as letras e cujo conhecimento 

consolidado representa uma base para compreensão do princípio alfabético.  

Dentre as habilidades metalinguísticas pesquisadas atividades contemplando a  a 

consciência fonêmica e aliteração não foram encontradas. Para explicar os resultados  é 

possível levantar como hipótese as dificuldades que podem ser encontradas no trabalho com 

os fonemas que por se tratar de unidades fonológicas abstratas, não correspondem a 

segmentos sonoros comuns na fala, são subsidiados pelo sistema de notação alfabética sendo, 

portanto, grafados. Já a ausência de um trabalho com aliteração pode estar associado às 

atividades escolares no ensino regular que costumam priorizar no processo de aquisição do 

sistema de escrita, tarefas que envolvam o reconhecimento do som e da letra inicial das 

palavras, sugerindo um saber já consolidado pelos alunos. 

Esta análise permitiu perceber que “noções como palavras, sílabas, fonemas e letras 

são ingredientes que combinamos para escrever e ler, correspondendo à uma espécie de 

matéria prima a qual podemos conhecer e dominar progressivamente” (ZORZI, 2003, p.104). 

Assim, aprender a ler e a escrever envolve um processo de apreensão o que significa criar 

conhecimento e elaborar hipóteses, o que não ocorre de imediato, mas processual e 

sequencial, demandando um longo período. Cabe a nós docentes darmos direções e as 



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

 

460 

 

condições para a evolução na alfabetização selecionado de forma consciente as propostas a 

serem oferecidas aos nossos alunos em consonância com os objetivos pedagógicos 

Considerações finais 

 

Os resultados desta pesquisa revelam que os materiais do PIP favorecem a apreensão 

do princípio alfabético por meio de atividades que visam o desenvolvimento da capacidade de 

refletir sobre os sons da língua oral em função de se aprender a escrita. Para isso se estabelece 

uma relação recíproca entre o desenvolvimento da consciência fonológica e as 

correspondências grafofonemicas contribuindo para a construção das competências de leitura 

e escrita. 

 Na proposta analisada o desenvolvimento da capacidade de representar os “sons da 

fala” e de identificar as palavras no momento da leitura visa o desenvolvimento da autonomia 

na leitura de frases e de textos. Neste quesito o material pressupõe que a criança já tenha 

desenvolvido a consciência lexical. 

O conhecimento linguístico do professor é outro aspecto importante revelado nesta 

pesquisa. Os materiais do PIP revelaram que, para desenvolver um trabalho de alfabetização 

que conduza o aluno a refletir sobre sua fala e a compreender como funciona o sistema 

alfabético de escrita, é necessário que o professor conheça o suficiente sobre a língua oral e 

escrita e a relação entre elas.  

Ao final deste trabalho verifica-se que o processo de alfabetização envolve, mais do 

que métodos e metodologias de ensino, conhecer o conteúdo a ser ensinado. Para que oss 

professores saibam lidar com os processos de aquisição da escrita de seus alunos é necessário 

que eles tenham conhecimentos a respeito da reflexão oral/escrito para a apreensão do 

princípio alfabético. Que este trabalho possa contribuir com a qualidade da aprendizagem da 

leitura e escrita no PIP\SMED\BH e que proporcione novas pesquisas na área da alfabetização 

e da docência. 
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Formação do leitor no ciclo da alfabetização: um estudo investigativo 

Olívia Coelho da Silva16 

Universidade Federal do Ceará-UFC 

 

Resumo: A preocupação com a situação da alfabetização das crianças em nosso país fez com que o 

governo federal, em parceria com todos os estados e municípios, firmasse um pacto em 2012, em prol 

da educação: o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, cuja meta  alfabetizar as 

crianças ao final do terceiro ano do Ensino Fundamental. Nesse contexto, torna-se relevante a 

importância da mediação do professor na formação do leitor nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Esta pesquisa de campo de abordagem qualitativa buscou investigar as práticas no ensino da leitura 
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GPeL.Fortaleza, Ceará, Brasil. Professora Pedagoga efetiva da rede municipal de Fortaleza. 
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dos professores que lecionam do 1º ao 3º ano em uma escola municipal de Fortaleza. Assim, para 

formar leitores, constatou-se que é de suma relevância que a prática do professor na sala de aula 

proporcione situações que façam sentido para o aluno. Foucambert (1994), Solé (1998), Koch; Elias 

(2013), entre outros, sustentaram análises e discussões. 

 

Palavras-chave: Formação do leitor. Alfabetização. Prática docente 

 

 

Introdução 

A história da educação brasileira é marcada por práticas pedagógicas 

descontextualizadas no ensino e na aprendizagem das habilidades de leitura e escrita com 

crianças que se encontram em processo de alfabetização.  

Nesse contexto, a preocupação com a situação brasileira quanto à alfabetização 

das crianças em nosso país fez com que o governo federal, em parceria com todos os estados e 

municípios, firmasse um pacto em 2012, em prol da educação: o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, cuja meta foi alfabetizar as crianças até, no máximo 

oito anos de idade, ao final do terceiro ano do Ensino Fundamental. 

O Pacto possui, como princípio norteador da formação dos professores, uma 

abordagem crítica, reflexiva e problematizadora que possibilita ao professor uma sustentação 

teórica coerente com sua prática, alicerçada nas discussões contemporâneas sobre a 

linguagem e de acordo com as determinações legais. (BRASIL, 2012a). 

                   Segundo a Lei de Diretrizes e Base da educação – LDB (Lei nº 9.394/96) o 

objetivo maior do Ensino Fundamental é promover no aluno a capacidade de aprender, tendo 

como meio básico o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Em decorrência dessa 

assertiva legal, em 2012, o Ministério da Educação elaborou o documento “Elementos 

conceituais e metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

do ciclo de alfabetização (1º,2º e 3º anos) do Ensino Fundamental”, esse documento, por 

exemplo, validou os Direitos de Aprendizagem da Língua Portuguesa, ressaltou a necessidade 

de garantir a alfabetização na perspectiva do letramento, com a intenção de assegurar aos 

alunos a apropriação do sistema de escrita alfabética, requisito necessário para realizar a 

compreensão e produção de textos orais e escritos. (BRASIL, 2012b).  
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Para favorecer o processo de alfabetização e letramento das crianças no ciclo de 

alfabetização17 é necessário criar oportunidades em uma dimensão lúdica em torno da 

proposta de contação e leitura de histórias, ajudando a desenvolver o prazer pela leitura e 

promover o conhecimento de mundo. (BRASIL, 2012b).  

Nesse sentido, torna-se relevante a importância da mediação e do incentivo do 

professor na formação do leitor nos anos iniciais do Ensino Fundamental. É necessária a 

prática de inserir as crianças em situações significativas de interação com os diferentes 

gêneros textuais que circulam na sociedade para o desenvolvimento de sua formação leitora. 

Diante do exposto, a pesquisa buscou investigar as práticas pedagógicas no ensino 

de leitura de professores que lecionam do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, numa escola 

da rede pública municipal de Fortaleza-Ce. 

Criando possibilidades para a formação do leitor 

A formação do leitor é um desafio à prática dos professores, sobretudo daqueles 

que lecionam no ciclo da alfabetização. Estes profissionais devem munir-se de estratégias de 

ensino da leitura, bem como devem proporcionar às crianças o acesso aos mais variados 

gêneros textuais a fim de desperta-lhes o desejo pela leitura. 

Desse modo, acredita-se que o processo de ensino e aprendizagem da leitura deve 

ser realizado dentro de uma proposta de letramento em que as crianças percebam o uso social 

da língua na sociedade a que pertencem. Tal processo ganha mais sentido quando sentem a 

necessidade de ler algo significativo para elas, uma vez que a leitura, como a concebem Koch 

e Elias (2013), é um momento de interações de sujeitos sociais que constroem sentido em 

situações significativas. 

 Dessa forma, é de suma importância que o professor possibilite a interação da 

criança com textos autênticos a fim de que produza sentidos a partir de suas próprias 

experiências.  Entretanto, para que isso ocorra, o professor deve renunciar as práticas de 

leitura de textos artificiais os quais foram produzidos exclusivamente com o intuito de ensinar 

a ler mecanicamente.  

Destarte, Foucambert (1994) aconselha que nessa fase de aprendizado deve-se 

proporcionar às crianças ajuda na utilização de textos verdadeiros e não simplificar os textos 

para adaptá-los aos aprendizes. Com isso, ele ressalta que não se aprende primeiro a ler 

 
17 Nomenclatura criada pelo documento intitulado de Elementos conceituais e metodológicos para a definição 

dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino 

Fundamental. Brasília, 2012. 



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

 

466 

 

palavras, depois frases, e em seguida textos. “Aprende-se a ler aperfeiçoando-se, desde o 

início, o sistema de interrogação dos textos de que precisamos, mobilizando o ‘conhecimento’ 

para reduzir o ‘desconhecido’. (FOUCAMBERT, 1994, p.31, grifos do autor). 

Assim, um grande aliado do ensino da leitura é o uso de textos literários mediado 

pelo professor, o que se efetiva ao contribuir com questionamentos sobre a leitura em questão 

a fim de que faça sentindo para a criança. Os autores Brandão e Rosa (2010) mencionam o 

estudo de Terzi(1995) que assevera o argumento de que textos literários com a mediação 

apropriada contribuem para formar crianças leitoras que produzem significados. A pesquisa 

de Terzi(1995) também revela que as chamadas rodas de leitura podem ser uma boa 

oportunidade para as crianças na construção de sentido dos textos lidos pelos professores. 

Em acordo com o exposto, Foucambert (1994) assegura que  

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 

certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter acesso 

a essa escrita, significa construir uma resposta que integre parte das novas 

informações ao que já se é[...] Um poema ou uma receita, um jornal ou um 

romance, provocam questionamentos, exploração do texto e respostas de 

natureza diferente; mas o ato de ler, em qualquer caso, é o meio de interrogar 

a escrita e não tolera a amputação de nenhum de seus aspectos. 

(FOUCAMBERT, 1994 p.5).  

Na perspectiva da leitura, Solé (1998) pressupõe que para ler é importante realizar 

inicialmente a decodificação e aprender algumas estratégias que culminarão na compreensão 

do texto. Ela aconselha que durante a leitura seja realizado um processo constante de emissão 

e verificação de hipóteses que conduzirá à construção dos sentidos do texto.  

Essa autora enfatiza que os objetivos da leitura devem ser levados em 

consideração pelos professores ao ensinar as crianças a ler e a compreender os textos. Nesse 

sentido, evidencia que para ler é necessário simultaneamente relacionar as habilidades de 

decodificação com os objetivos da leitura em conjunto com as ideias, experiências prévias do 

leitor e o estabelecimento de previsões. Nessa direção ressalta que “[...] os fatos que sucedem 

em uma história- e os elementos que a compõe: cenários, personagens, problemas, ação, 

resolução – nos permitem prever o que vai acontecer: é um processo que deve ser ensinado e 

aprendido ” (SOLÉ,1998, p.28). 

Procedimentos metodológicos 

A pesquisa em questão se caracteriza como um estudo de campo de abordagem 

qualitativa. Nela foram analisadas as metodologias de ensino da leitura adotadas por três 
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professoras do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública do município de 

Fortaleza, Ceará.  

A amostra de professores selecionados para participar do estudo foi do tipo 

intencional. Buscou-se investigar a prática de ensino de professor lotados nas turmas do 1º ao 

3º ano do Ensino Fundamental. Na escola, escolhida aleatoriamente, foram selecionadas: uma 

professora do 1º ano, uma do 2º ano e uma do 3º ano, respectivamente. Ao longo do trabalho, 

as professoras foram identificadas pelas seguintes letras do alfabeto: A, D, e F, a fim de 

preservar suas identidades.  

À medida que a pesquisa se caracterizou como estudo qualitativo, exigiu que os 

instrumentos e as técnicas de coleta de dados fossem delineados ao propósito dela. Gil (2012) 

sinaliza que na observação sistemática é preciso traçar um plano para definir o que deve ser 

observado para, assim, conduzir adequadamente o processo de coleta de dados por meio dessa 

técnica. Desse modo, foi elaborado um roteiro contendo aspectos importantes sobre o objeto 

de estudo da pesquisa, os quais guiaram o olhar da pesquisadora e facilitaram o registro das 

informações no diário de campo. 

 As observações foram realizadas em momentos de aplicação de atividades de 

leitura propostas pelas professoras investigadas em dias comuns de aula. No total, foram 

realizadas nove observações, três para cada uma das professoras. O planejamento das visitas 

foi acordado com elas e com a gestão da escola. Também foram explicitados, aos referidos 

sujeitos, os objetivos dessa ação, conforme orientações do Comitê de Ética da pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará – UFC. 

Durante o tratamento dos dados, colhidos nas observações realizadas no segundo 

semestre do ano de 2015, foi possível desenvolver cinco categorias de análise18, quais sejam: 

estratégias de leitura, estratégias didáticas, gêneros textuais, integração dos eixos da língua 

portuguesa e recursos didáticos. Nesse artigo, no entanto, destacaremos apenas a categoria " 

estratégias de leitura”. 

Resultado e discussões acerca das estratégias de leitura na prática das professoras  

 
18 Este artigo apresenta, portanto, uma das categorias de análise da pesquisa de mestrado. SILVA, Olívia Coelho 

da. Formação do leitor: desafio à prática docente e à avaliação da aprendizagem. Universidade Federal do 

Ceará, Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Fortaleza, 2016.  A dissertação de 

mestrado pode ser encontrada no repositório institucional da Universidade Federal do Ceará: 

http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/16424 
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Com a intenção de observar e analisar a prática pedagógica das professoras no que 

se refere às estratégias de leitura das crianças, a categoria “estratégias de leitura” foi ancorada 

em acordo com a perspectiva de leitura que Solé (1998), Koch e Elias (2013) acreditam ser 

importante para o professor promover em sua prática.  

 Solé (1998) acredita que, para desenvolver a compreensão leitora, as propostas de 

atividades em sala de aula devem contemplar estratégias antes, durante e depois da leitura 

para auxiliar na compreensão dos sentidos do texto.  

Antes da leitura, a autora apresenta algumas ações relevantes que devem ser 

consideradas pelos professores. São elas: motivar para a leitura; estabelecer objetivos de 

leitura; revisar e atualizar o conhecimento prévio; estabelecer previsões ou antecipações sobre 

o texto; (características do texto – a superestrutura ou tipo do texto e sua organização, 

algumas marcas etc., assim como os títulos, subtítulos e as ilustrações); e formular perguntas 

sobre o texto.  

Durante a leitura, é necessário ser levado em consideração que o ato de ler é um 

processo de emissão e verificação de previsões. Portanto, busca-se utilizar algumas 

estratégias, dentre elas: realizar previsões sobre o que está lendo; inserir perguntas ao longo 

do texto para prever o que irá acontecer; esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto; resumir as 

ideias do texto; comparar e relacionar o conhecimento prévio à informação abordada pelo 

texto (mediante a formulação de perguntas, contraste de previsões(utilizando os indicadores 

considerados adequados-, o esclarecimento de dúvidas e perguntas, o surgimento de novas 

dúvidas e a constatação do que se aprendeu e do que ainda não se sabe). 

Depois da leitura, é aconselhável trabalhar a recapitulação oral do texto lido; 

identificar a ideia principal do texto; formular e responder perguntas sobre o texto; realizar o 

resumo do texto escrito; elaborar outros subtítulos mais significativos para os alunos, 

utilizando elementos da narração; e utilizar palavras sublinhadas no texto para conhecer seu 

significado. 

Tais estratégias serão mencionadas ao longo das análises das observações com 

foco nas atividades de leitura realizadas pela pesquisadora durante as observações nas salas de 

aula das professoras participantes da pesquisa. 

Na primeira observação, a professora A, após o recreio, disponibilizou livros de 

literatura infantil para o deleite das crianças, e cada uma delas, escolheu um livro de sua 
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preferência. Alguns alunos, que haviam escolhido a história dos três porquinhos19, foram 

chamados pela professora para realizar a leitura compartilhada, em que cada um leu um trecho 

da história. Em seguida, a professora realizou a leitura da história dos três porquinhos e abriu 

espaço para o diálogo, inserindo situações do cotidiano. Durante a leitura, a professora fez 

algumas indagações tais como: Quem gosta de carne de porco? Quem gosta de feijoada? 

Então, uma das crianças respondeu que sua avó vendia carne de porco. 

Na situação descrita acima, observou-se que a professora A promoveu espaço para 

o deleite literário, momento em que permitiu às crianças a livre escolha do livro a ser lido. 

Essa situação contemplou um dos objetivos da leitura: ler por prazer. A leitura por prazer é 

uma escolha muito pessoal. Deste modo, as crianças são estimuladas a realizar escolhas por 

suas preferências. Momentos como esse devem ser observados pela professora para perceber 

que temas e ou gêneros textuais são de interesse dos alunos a fim de planejar atividades de 

leitura que sejam significativas e prazerosas. Portanto, Solé (1998 p. 91) menciona que “As 

situações de leitura mais motivadoras também são as mais reais: isto é, aquelas em que a 

criança lê para se libertar, para sentir o prazer de ler [...].” 

Durante a leitura do livro os três porquinhos, foi possível verificar que a 

professora realizou previsões sobre o que estava lendo, inseriu perguntas ao longo do texto 

para prever o que iria acontecer, bem como comparou e relacionou o conhecimento prévio à 

informação abordada pelo texto. Nesse sentido, ao realizar essas ações, trabalhou com as 

crianças algumas estratégias importantes para desenvolver a compreensão leitora, fato que 

está de acorde com os pressupostos de Solé (1998).  

Vale ressaltar que o conto é um gênero textual bastante apreciado pelas crianças. 

Nessa experiência, elas demonstraram muita motivação na interação com a história dos três 

porquinhos.  Esta, apesar de já ser bastante conhecida, não pareceu ser menos interessante por 

isso. Assim, momentos para apreciar histórias da literatura infantil devem estar sempre 

presentes na rotina diária das salas de aula. 

Nesta perspectiva, Koch e Elias (2013) defendem que para construir sentidos, o 

leitor mobiliza diversos saberes no momento dessa interação com o texto. Assim, o ato de ler, 

além dos conhecimentos linguísticos, leva em consideração os conhecimentos de mundo do 

leitor, pois será exigida uma compreensão que ultrapassa a simples decodificação. Essa 

interação com o texto inicia-se com a antecipação e hipóteses elaboradas sobre o autor, o 

 
19 Parece ... mas não é. Amália Simonetti. Fortaleza:Seduc,2008 
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meio de veiculação do texto, o gênero textual, título e a configuração de informações do texto. 

(KOCH; ELIAS, 2013), ações presentes na prática da professora A. 

Na segunda observação da aula da professora A, a manhã iniciou com perguntas 

sobre a história “A borboleta flora e a mosca zuzu”20 que havia sido apresentada para as 

crianças no dia anterior. A docente lhes perguntou como a história iniciava e, para ajudar no 

resgate da memória, folheou as páginas do livro para melhor visualização dos alunos, 

chamando-lhes a atenção para as imagens. Desta forma, estimulou a participação de todos. 

Em seguida, a professora realizou a leitura em voz alta com o livro aberto para a visualização 

das imagens pelos alunos. Após a leitura, ela os indagou sobre quais eram os insetos presentes 

na narrativa e os fez o seguinte questionamento: vocês sabem o que é inseto? Neste momento, 

as crianças responderam quais os insetos que apareceram na história. Logo após, a professora 

realizou uma pequena explanação sobre o significado da palavra inseto. Por último, foi 

realizada uma atividade em que foi necessário utilizar informações (quem? qual o nome? 

Oque fez?) sobre os animais retratados nessa história.  Essas informações foram escritas em 

fichas. As crianças afixaram as fichas no cartaz de acordo com a solicitação da professora, 

conforme se observa nas figuras 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cartaz com informações dos animais da história “A borboleta flora e a 

mosca zuzu”. 

 

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 
20 Livro: Rebeca Vasconcelos. Ilustrações: Paula Rodrigues. Coleção Programa Alfabetização da Idade Certa. 

Governo do estado do Ceará. 
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Figura 2: Criança do 1º ano com as fichas para colocar no cartaz. 

 

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

Desse modo, percebeu-se que a professora A realizou nessa atividade estratégias 

antes, durante e depois da leitura para auxiliar na compreensão do livro. Antes da leitura, ela 

utilizou como recurso a apresentação das imagens para ajudar as crianças na ativação dos 

conhecimentos prévios sobre o livro lido no dia anterior. Durante a leitura realizada pela 

professora, as crianças ficaram atentas para verificar as previsões relatada antes da leitura. 

Depois da leitura, a professora resgatou os pontos principais da história e aplicou uma 

atividade. Nela, os alunos preencheram um quadro com fichas que continham características 

dos animais e das ações destes. Essa atividade ativou a estratégia de formular perguntas e 

respostas que resumiam as informações importantes do texto. 

Na terceira e última observação realizada na sala de aula da professora A, a manhã 

iniciou com muita euforia, porque as crianças estavam entregando para a professora os 

ingredientes da receita de brigadeiro. Ela deu prosseguimento à aula e explicou para as 

crianças como iria transcorrer o momento da produção de brigadeiro.  Na etapa seguinte, a 

professora realizou a leitura da receita de brigadeiro, que se encontrava escrita afixada em um 

cartaz no quadro, várias vezes em voz alta com as crianças (ver figura 3). Em seguida, à 

medida que a receita foi sendo lida pela professora, as crianças eram chamadas em pequenos 

grupos para preparar o seu próprio brigadeiro, como pode ser visualizado na figura 4. 

 

Figura 3: Cartaz da receita de brigadeiro afixado na lousa. 
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

Figura 4: Momento da preparação do brigadeiro pelas crianças.  

 

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

Nessa atividade, a professora A contemplou o objetivo da leitura, de fato, pois a 

receita é um exemplo prático de que lemos para um objetivo específico e funcional.  No 

momento da leitura, ela realizou algumas intervenções para explicar os termos utilizados para 

medir os ingredientes. Para melhor compreensão, a professora exibiu os recipientes que 

seriam utilizados para medir os ingredientes da receita como xícara, colher etc. Nesse caso, 

durante a leitura, esclareceu possíveis dúvidas sobre o texto para torná-lo compreensivo e 

significativo para as crianças.  

Por fim, a professora promoveu uma atividade para recapitulação da aula ao 

solicitar às crianças que desenhassem algo sobre o momento em que fizeram a receita, 
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configurando-se em um tipo de resumo da recente experiência prática de leitura do gênero 

textual trabalhado.  

A experiência vivenciada pelas crianças com a mediação da professora encontra 

respaldo teórico nas premissas de Solé (1998). 

[...] a compreensão que cada um realiza depende do texto que tem à sua 

frente, mas também depende muito de outras questões, próprias do leitor, 

entre as quais gostaria de ressaltar pelo menos as seguintes: o conhecimento 

prévio para abordar a leitura, os seus objetivos e a motivação com respeito a 

essa leitura (SOLÉ,1998 p.40). 

Nesse caso, ficou claro para as crianças que, para conhecer os procedimentos e 

ingredientes necessários, a leitura da receita foi imprescindível para sua realização. Enquanto 

a professora lia os ingredientes e o modo de fazer, as crianças executavam as instruções, 

motivadas para saborear o brigadeiro produzido por elas. 

Quanto à professora D, na primeira observação, verificou-se que utilizou o gênero 

textual ficha técnica relacionada ao filme “A loja Mágica de brinquedos”21. Ela realizou a 

leitura em voz alta do referido texto e depois questionou as crianças sobre o que tratava o 

texto. Então, ela perguntou: “É de um livro? E livro tem duração? O que é censura?”. Em 

seguida, a professora comparou a ficha técnica com o poema, pois já havia trabalhado com 

eles esse gênero em aulas anteriores. 

No que se refere às estratégias que devem ser realizadas antes da leitura como a 

motivação e os objetivos para a realizá-la, que tratam de explicar o que será lido e por quem 

será feita essa leitura, estas não foram realizadas. No entanto, a professora, após a leitura, 

realizou a recapitulação oral do texto lido, identificou a ideia principal do texto, bem como 

formulou e respondeu perguntas sobre o texto. Em seguida, ela solicitou que as crianças 

circulassem algumas palavras do texto para trabalhar a separação silábica, contemplando a 

apropriação de habilidades do sistema de escrita alfabética. Porém, para desenvolver a 

compreensão leitora dos alunos, segundo Solé (1998, p.188), uma boa proposta é a escolha de 

palavras do texto que devem ser sublinhadas para que as crianças possam inferir seu 

significado dentro do seu contexto. Por fim, foram realizadas atividades propostas pelo livro 

didático.  

Na segunda observação, a professora D entregou para as crianças um folheto de 

uma ficha técnica (figura 5) contendo informações sobre um remédio de combate ao piolho e 

solicitou que observassem e falassem sobre o que pensavam acerca do assunto do folheto. Ela 

 
21 Filme com título original: Mr. Magorium’s Wonder Emporium.  Direção: Zach Helm. Ano:2007. 
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não falou de imediato qual era a temática do texto, antes estimulou a participação dos alunos, 

questionando-os sobre o que observaram na imagem. 

 

Figura 5: Folheto usado na atividade proposta pela professora D 

 

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

A professora D explorou bastante a leitura do folheto e explicou as informações 

contidas nele. Ela realizou a mediação da atividade proposta em que solicitou as seguintes 

informações: nome do remédio, quantidade da aplicação, tempo de proteção contra piolhos, 

tempo de efeito após o uso, tipo de uso e conteúdo. Em seguida, a professora realizou a 

exposição oral das respostas da atividade feita pelas crianças. Por último, foi solicitado que as 

crianças escrevessem palavras com as letras da palavra KWELL (nome do remédio contra 

piolho), conforme se observa na figura 6. 

 

Figura 6: Momento da atividade do folheto do remédio Kwell 
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Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

A professora D buscou perceber nas respostas das crianças seus conhecimentos 

prévios sobre o texto em questão. Durante esse processo, elas foram motivadas a realizar 

antecipações e hipóteses que foram confirmadas pela professora. 

A professora D, na realização dessa atividade, utilizou algumas estratégias para 

promover a compreensão da leitura, pois ativou os conhecimentos prévios das crianças e abriu 

espaço para que elas elaborassem inferências, interpretações, hipóteses e previsões acerca do 

texto, como também chamou a atenção para a ideia central do texto e promoveu a escrita de 

um resumo das principais informações contidas no folheto. 

Ainda sobre a professora D, na terceira observação foi trabalhado o gênero textual 

poema. Ela iniciou a aula solicitando às crianças que lessem em voz alta o poema “A escola” 

escrito por Claudio Thebas. Em seguida, perguntou-lhes: “Quantos estrofes? Qual a maior 

estrofe, por quê? Quem escreveu esse poema? Qual a cidade? Qual o ano?”. 

Em seguida, as crianças foram orientadas pela professora para passar uma linha 

abaixo do título e circular as estrofes, bem como o nome do autor do poema. No decorrer da 

aula, ela entregou as estrofes do poema para que os alunos as colocassem na ordem correta. 

Finalizou com a atividade proposta pelo livro didático.  

Vale ressaltar que a professora D, ao trabalhar o gênero textual poema, ficou 

centrada na parte estrutural, ou seja, pouco explorou as estratégias de compreensão leitora tão 

bem trabalhadas por ela nas aulas anteriores acima descritas. Na aula em que foi trabalhado o 

poema, a professora pediu os alunos para circular o título após a leitura do texto.  No entanto, 

antes da leitura, é aconselhável ativar os conhecimentos prévios e as previsões a partir da 

superestrutura do texto (título, autor, dentre outros aspectos). No decorrer da leitura, as 
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previsões serão confirmadas. Ao finalizá-la, deve-se promover uma recapitulação do texto 

lido, chamando a atenção para a ideia central. 

Nesse sentido, a autora Solé(1998) ressalta que Palinscar e Brown(1994) 

aconselham questionar sobre o que se sabe sobre o conteúdo do texto e os conteúdos afins que 

possam ser úteis para a compreensão, bem como o que se sabe sobre o autor, gênero ou tipo 

de texto, como também elaborar e provar as diversas inferências que o texto possa 

possibilitar. A autora acredita que o ensino da leitura “[...] pode e deve ocorrer em todas as 

etapas (antes, durante e depois) e que restringir a atuação do professor a uma dessas fases 

seria adotar uma visão limitada da leitura e do que pode ser feito para ajudar as crianças a 

dominá-la.” (SOLÉ, 1998 p. 75). 

Na primeira aula observada, a professora F iniciou, dizendo aos alunos que havia 

trazido um poema escrito por Mário Quintana: “Velha história”. Antes da leitura do poema, 

ela chamou a atenção deles para o título e lhes perguntou se aquela história já havia 

acontecido. Também explicou que falava de um peixe que vivia fora da água. Em seguida, 

perguntou-lhes se alguém conhecia algum peixe que vivia fora da água. As crianças disseram 

que não. Então, ela lhes indagou por que o peixe do poema vivia fora da água. Elas 

responderam: “porque era só uma história”. 

Logo em seguida, a professora F realizou a leitura do poema em voz alta para as 

crianças. Quando finalizou, fez-lhes algumas perguntas sobre o poema, dentre elas: “O que 

vocês acharam da história? Ela era triste ou alegre? Por que o peixinho morreu? O que fez o 

peixinho deixar a água para morar com o homem? Qual o melhor lugar para o peixe morar?”. 

Finalizou a aula fazendo comparações entre real e o imaginário. 

Após a leitura, foi exibido um filme por meio de um projetor. Tratava-se de uma 

animação em que os personagens eram feitos de massinha. O poema foi entregue às crianças 

para a leitura silenciosa, pois, segundo a professora, todas as crianças sabiam ler. Logo 

depois, ela solicitou a leitura em voz alta compartilhada. Os alunos acompanhavam a leitura 

do colega e ficavam atentos para dar continuidade a ela. 

Foi possível observar que a professora F promoveu um momento antes da leitura 

do poema em que instigou a curiosidade dos alunos. Ela usou para isto o título e continuou 

segurando a atenção deles motivados pela curiosidade. Ao explicar as situações inusitadas que 

havia no texto, relacionou os conhecimentos prévios e estabeleceu previsões, assim como 

formulou perguntas que seriam confirmadas no decorrer da leitura do texto. Após a leitura, a 

professora realizou alguns questionamentos para confirmar as hipóteses levantadas antes da 
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leitura, como também teve acesso a outras possíveis compreensões que o texto despertou nos 

alunos. 

Com esse texto, a professora realizou três tipos de leitura: (1) a leitura em voz 

alta, realizada inicialmente por ela para apresentar o poema; (2) a leitura silenciosa realizada 

pelos alunos e (3) a leitura compartilhada. Em cada leitura foi possível contemplar situações 

didáticas diferenciadas, conforme se observa na figura 7. 

 

Figura 7: Momento da leitura do poema 

 

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa. 

 

Nesse caso Solé (1998, p.32) explica que “[...] o processo de leitura deve garantir 

que o leitor compreenda o texto e que pode ir construindo uma ideia sobre seu o conteúdo, 

extraindo dele o que lhe interessa, em função dos seus objetivos”. Para isto, a leitura 

individual é uma estratégia que permite ao leitor controlar sua leitura de acordo com sua 

necessidade no que se refere avançar ou retroceder em algum trecho da leitura e relacionar 

alguma informação lida com seus conhecimentos prévios ou até mesmo decidir o que é 

importante ou secundário na leitura. Portanto, a autora aconselha a leitura individual e 

silenciosa antes da leitura em voz alta para atingir o objetivo da compreensão do texto. 

Na segunda observação, a professora F escreveu no quadro “Príncipe” e 

“Princesa” e realizou uma predição com as crianças sobre contos de fadas. Então, escreveu 

várias coisas que elas falaram do que tem em um conto de fadas. Tais como: príncipe, 

princesa, dragão, monstros, fada madrinha, dentre outros personagens, e a existência de um 

final feliz. 
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Em seguida, escreveu no quadro o título do conto “Dois beijos: príncipe 

desencantado” e perguntou aos alunos o que eles pensavam que a história iria trazer e como 

seria o final. Enquanto isso, a professora registrava as hipóteses relatadas por eles no quadro.  

Depois, realizou a leitura em voz alta do texto. Nesse momento, as crianças ficaram atentas à 

leitura da professora. Ao finalizá-la, foi realizado um resgate do que foi falado sobre os contos 

de fadas e as hipóteses antes da leitura do texto. Assim, foi possível fazer comparações sobre 

o as crianças esperavam de um conto de fadas e o conto “Dois beijos: príncipe 

desencantado”22, lido pela professora. 

Na terceira observação, a professora F iniciou a aula resgatando capítulos lidos 

em aulas anteriores do livro “Jardim Secreto” escrito por Frances Hodgson Burnett e adaptado 

por Ana Maria Machado. Ela conversou com as crianças sobre características dos personagens 

e das situações que ocorreram até o momento. Em seguida, continuou indagando-lhes sobre 

possíveis situações que poderiam aparecer nos próximos capítulos que seriam lidos. As 

crianças participaram ativamente e demonstraram muito interesse durante a conversa sobre o 

livro, bem como ansiedade para comprovar suas hipóteses. Ao finalizar a leitura, a professora 

instigou a curiosidade das crianças com as possíveis situações que ocorreriam no capítulo que 

seria lido na próxima semana.  

Diante do exposto, Solé (1998) assevera a relevância da participação dos alunos 

em situações que seja possível estabelecer as suas próprias previsões no decorrer do 

desenvolvimento de uma história, pois “[...] os fatos que sucedem em uma história- e os 

elementos que a compõe: cenários, personagens, problemas, ação, resolução – nos permitem 

prever o que vai acontecer: é um processo que deve ser ensinado e aprendido. ” (SOLÉ,1998, 

p.28).  

Foi possível perceber durantes as aulas observadas, que a professora F em sua 

prática estimulou o interesse dos alunos para realizar as leituras propostas em sala de aula. 

Sobre isso, Solé (1998) ressalta que a motivação é um aspecto importante para a realização da 

leitura de um texto e acredita ser difícil contemplar o interesse de todos os alunos em uma 

sala de aula, mas lembra que o interesse pode ser criado pelo professor ao realizar uma 

apresentação de leitura com entusiasmo ao explorar as diversas possibilidades que a leitura 

promove. 

 
22 Dois beijos: O príncipe desencantado. Flávio de Souza. Conto presente no caderno de atividades de Língua 

portuguesa. Volume 1. Governo do Estado do Ceará. 
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Desse modo, as professoras, ao utilizarem contos, poemas e romances em suas 

aulas, contemplaram os gêneros, que se encontram no grupo de capacidade de linguagem 

dominante de narrar. Sobre os textos literários Silva e Martins falam que 

Os textos literários costumam propositadamente trabalhar com imagens que 

falam à imaginação criadora, muitas vezes escondidas nas entrelinhas ou nos 

jogos de palavras, apresentam o potencial de levar o sujeito a produzir uma 

forma qualitativamente diferenciada de penetrar na realidade. De outro, 

podem provocar no leitor a capacidade de experimentar algumas sensações 

pouco comuns em sua vida [...] (SILVA; MARTINS, 2010, p. 32). 

 

As professoras ao utilizarem a receita, ficha técnica do filme e a ficha técnica do 

remédio se aproximaram dos textos utilizados no cotidiano das pessoas. A receita, encontra-se 

no grupo de capacidade de linguagem dominante de descrever ações, enquanto os demais 

gêneros encontram-se no grupo de capacidade de linguagem de expor.   

Portanto, torna-se essencial que a escola torne acessível a diversidade de gêneros 

o mais próximo possível da realidade, pois de acordo com Schneuwly e Dolz (2004, p.66) “A 

escola é tomada como autêntico lugar de comunicação, e as situações escolares, como 

ocasiões de produção/recepção de textos”.  

Conforme disse Schneuwly (2002) em uma entrevista à revista Nova Escola: “[...] 

O importante é que os gêneros representam textos como são vistos nas situações diárias.” 

 Ainda sobre a entrevista concedida por Schneuwly (2002), ele explica sobre 

como os gêneros se constituem como conteúdos e ferramentas de trabalho afirmando que  

É muito fácil explicar isso quando se pega uma receita culinária. Ela é um 

gênero, tem uma certa forma lingüística, uma estrutura, um vocabulário, mas 

ao mesmo tempo é, claro, uma ferramenta usada numa situação de 

comunicação. Transmite a uma pessoa como se prepara uma omelete, por 

exemplo. Sem essas formas estabelecidas, a comunicação seria muito 

complicada. Se você não soubesse como é uma entrevista, como seria nossa 

comunicação nesse momento? (SCNEUWLY, 2002, p.1).  

 

Sobre os gêneros textuais Marcuschi (2008, p. 155) afirma que “[...] o estudo dos 

gêneros textuais é uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento 

da língua e para as atividades culturais e sociais”. Desse modo, não se pode ter a ideia dos 

gêneros textuais como modelos estanques, pois apresentam formas culturais e cognitivas de 

ação social e, por isso, possuem uma característica dinâmica. 

 

Considerações finais 
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Por fim, as professoras, aqui mencionadas, apresentaram boa prática em formar 

leitores, pois ao inserir os gêneros textuais se esforçaram para dar sentido ao que foi proposto 

por elas e pelos livros didáticos. 

Vale ressaltar que, de alguma forma, e da maneira como acreditam, as professoras 

colocaram a leitura como objeto do conhecimento e foram além do ensino da decodificação, 

mostrando que é possível formar leitores se utilizando das estratégias de compreensão leitora, 

tais como defende autores contemporâneos, tais como Solé, Koch e Elias, dentre outros.  

Sabe-se que é árdua a caminhada do professor, pois nem sempre é possível 

contemplar o interesse do aluno, assim como em muitos casos a escola, dispõe não de 

material adequado para atender às diversidades que os alunos apresentam. Pelo que foi 

observado e. analisando  a categoria sobre a utilização das estratégias de leitura, é possível 

concluir que as professoras observadas, dentro de suas possibilidades, foram exitosas em 

desenvolver atividades de leitura que contribuem para a formação de leitores. 

Acredita-se que para formar leitores é de suma relevância que a prática do 

professor na sala de aula proporcione situações que façam sentido para o aluno. O aluno, 

centro do processo de ensino e aprendizagem, costuma ser resistente, porque durante o 

percurso nem sempre consegue perceber sentido no que o professor propõe em sala de aula. 
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A prática pedagógica em turmas heterogeneas: a experiencia dos 

agrupamentos flexiveis em turmas no ciclo de alfabetização 
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Resumo: O presente artigo apresenta pesquisa sobre a constituição de agrupamentos flexíveis no ciclo 

de alfabetização como estratégia para o ensino em turmas heterogêneas. Visa responder: agrupamentos 

flexíveis são uma forma de organizar a prática pedagógica em turmas heterogêneas no ciclo de 

alfabetização? O levantamento bibliográfico analisa como os agrupamentos flexíveis e estratégias de 

ensino em turmas heterogêneas têm sido abordados na comunidade científica. Além da pesquisa em 

documentos da RME/BH apresenta entrevistas semiestruturadas com duas coordenadoras pedagógicas 

de duas escolas públicas em Belo Horizonte. Pesquisar sobre agrupamentos flexíveis é relevante, pois 

os modelos de organização e gestão de classe impactam no percurso de aprendizagem. Desconsiderar 

as diferenças, tornando-as invisíveis por meio de práticas homogeneizantes agravam o fracasso 

escolar. Restou evidente que a heterogeneidade nas salas de aula é um desafio a ser enfrentado, porém 

agrupamentos flexíveis se apresentam como uma possibilidade na organização do trabalho pedagógico 

no ciclo de alfabetização.     
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Introdução  

Este artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica e de campo, tendo como foco a 

organização do trabalho pedagógico, especificamente a constituição de agrupamentos 

flexíveis no ciclo de alfabetização. A presente pesquisa foi realizada durante e para 

fundamentar e qualificar minha atuação profissional como membro de equipe de apoio 

pedagógico em uma Diretoria Regional de Educação da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, ao observar os desafios surgidos da prática pedagógica nos ciclos de alfabetização 

de escolas da rede pública de educação. 

No ano de 2014, a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte/MG publicou 

o documento intitulado “Orientações para Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte”. Possuía como objetivo 

estabelecer diretrizes pedagógicas e organizacionais para melhorar as práticas pedagógicas. 

Na segunda parte do referido documento, são apresentadas orientações relativas a processos 

pedagógicos, tais como “Estratégias para o ensino em turmas heterogêneas”. Nesta é apontada 

a proposta de organização escolar por meio de agrupamentos flexíveis, propondo enturmações 

menos rígidas para resgatar conhecimentos prévios, promover intervenções pedagógicas para 

superar dificuldades de aprendizagem ou propor desafios aos estudantes com talentos a serem 

potencializados (BELO HORIZONTE, 2014). 

Sabe-se que a presença da heterogeneidade é constante nas escolas públicas e está 

expressa nas diversidades que nossos alunos trazem. Piccoli e Camini (2012) apontam para o 

desafio atual da prática docente alfabetizadora ao considerarem que em uma mesma sala, os 

docentes possuem diferentes níveis de conceitualização da leitura e da escrita, diferentes 

estilos de aprendizagem, capacidades e interesses.  

Porém, apesar de ser uma diretriz expressa em documentos da Secretaria Municipal de 

Educação, várias escolas possuem dificuldades em lidar com a heterogeneidade, e assim, não 

utilizam os agrupamentos flexíveis. Outras o fazem pontualmente por determinado grupo de 

professores ou por um turno apenas. Percebe-se também que as possibilidades são muitas e 

que distintas formas de enturmações flexíveis foram desenvolvidas, merecendo uma 

investigação de pontos positivos e de pontos negativos nesta construção.  
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Neste sentido, para além da constatação do desafio, o presente artigo propõe analisar 

fundamentações teóricas para as ações que estão sendo desenvolvidas no trabalho pedagógico 

em turmas heterogêneas. Busca responder se os agrupamentos flexíveis são uma forma de 

organizar a prática pedagógica em turmas heterogêneas no ciclo de alfabetização? 

Do ponto de vista metodológico, o levantamento bibliográfico analisa como os 

agrupamentos flexíveis e estratégias de ensino em turmas heterogêneas têm sido abordados e 

discutidos na comunidade científica. Além da pesquisa em documentos da RME/BH a 

pesquisa utilizou entrevistas semiestruturadas com duas coordenadoras pedagógicas de duas 

escolas públicas em Belo Horizonte, que são identificadas como Escola 1 e Escola 2.  

Assim, mais do que ressaltar as debilidades das escolas em equacionar a dificuldade 

no trabalho com turmas heterogêneas, torna-se relevante pesquisar sobre agrupamentos 

flexíveis desenvolvidos em diversas escolas de uma rede de educação, pois os modelos de 

organização e gestão de classe possuem um grande impacto e diferenciação no percurso de 

aprendizagem dos estudantes, especialmente no ciclo de alfabetização. 

 

Prática pedagógica e agrupamento flexível 

Prática pedagógica 

O debate acerca da organização do trabalho pedagógico e a busca por oportunidades 

de aprendizagem mais efetivas tem pautado o trabalho de algumas escolas em contraposição 

àquela escola que “continua apostando no quadro-negro atrás do professor e em um tempo 

enorme despendido na cópia de atividades” (PICCOLI E CAMINI, 2012, p.14). 

No presente artigo, o conceito de prática pedagógica adotado é o apontado por Franco 

(2016), em que “em seu sentido de práxis, configura-se sempre como uma ação consciente e 

participativa, que emerge da multidimensionalidade que cerca o ato educativo” (FRANCO, 

2016, p.536). Assim, parte-se do entendimento que para a compreensão da heterogeneidade 

nas escolas é fundamental os aportes da didática crítica, que toma como objeto o processo de 

ensino-aprendizagem considerando a multidimensionalidade deste processo, o que para 

Candau (2014) implica em analisá-lo articulando as dimensões humana, técnica e político-

social. Especificamente quanto ao aspecto técnico, que procura organizar as condições que 

melhor propiciem a aprendizagem, jamais poderá ser considerada sem as outras dimensões. 

 

Agrupamentos flexíveis 
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 Esteban (2006) propõe uma interessante reflexão sobre o espaço da sala de aula, 

demonstrando como ainda se mantém rígida a imagem e o que se espera deste lugar ao pensá-

lo “no singular, professor no singular e aluno no singular, pressupondo identidades definidas e 

posições fixas, tanto no espaço geográfico quanto no espaço relacional”. A sala de aula como 

um lugar da ordem, onde professores ensinam e alunos aprendem, existe “mesmo que no 

breve instante de uma fotografia”, pois não se está a considerar uma série de processos 

contraditórios existentes em seu bojo (ESTEBAN, 2006, p. 8).     

 Em seu livro ‘A prática educativa – Como ensinar’, Antoni Zabala (1998) traz um 

capítulo todo dedicado à organização social da classe. Apresenta historicamente quando se 

inicia o ensino por meio de agrupamentos de alunos e se propõe a apresentar as formas mais 

genéricas de organização social nas escolas, bem como as vantagens e desvantagens de cada 

uma, conforme as intenções educacionais (ZABALA, 1998, P. 112).  

 Especificamente, ao considerar grupos/classes fixos, Zabala (1998) aponta que esta 

forma mais corrente de agrupar os alunos constituiu uma tradição que muitas vezes impedem 

a aceitação de outras formas de organização. Deixa claro que são improcedentes as formas de 

agrupamento que não se baseiam na diversidade quando a opção escolhida for pela formação 

integral e que centre tanto nas capacidades cognitivas quanto nas capacidades de equilíbrio 

pessoal, de relação interpessoal e de inserção social. 

Portanto, de acordo com este autor, ao tratar sobre os grupos/classes flexível, “a razão 

fundamental que deu origem a esta forma organizativa foi a preocupação em atender aos 

diferentes interesses e capacidades dos meninos e meninas” (ZABALA, 1998, p. 119).   

Assim, partindo desta afirmação, os agrupamentos flexíveis são apresentados como 

uma prática pedagógica, que reconhece as diferenças de nível de aprendizado existentes nas 

salas de aula, a ser adotada para favorecer o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Fundamentos da prática pedagógica em turmas heterogêneas  

Ambrosseti (2002) traz a ideia de que a dificuldade das escolas em lidar com a 

diversidade em turmas muito numerosas as leva a trabalharem com um “aluno padrão” e o 

agrupamento de crianças em níveis de fortes, médios e fracos, “o que alia preconceito e 

discriminação” (AMBROSSETI, 2002, p.82). Assim, constitui-se um não lugar “onde são 
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abandonados alunos e alunas que não conseguem aprender e professoras que não conseguem 

ensinar” (ESTEBAN, 2003, p.5). 

Dentro de um contexto maior, André (2002 apud PERRENOUD, 1995) aponta que é 

preciso vencer os preconceitos e as resistências em relação aos alunos desmotivados, 

desinteressados, sujos, agressivos, malcheirosos, indisciplinados, esquivos e negligentes. 

Libâneo (2013), ao falar sobre as sucessivas perdas de alunos ao longo do processo de 

escolarização, afirma a relevância dos fatores externos à escola, mas também deixa claro que 

a exclusão das crianças tem a ver com aquilo que a escola e os professores fazem ou deixam 

de fazer (LIBÂNEO, 2013, p.40). 

Tendo em vista os fatos e ideias apresentados, ganham importância as práticas 

pedagógicas que consideram a diversidade/diferença como um critério relevante no 

planejamento das ações didáticas e pedagógicas das escolas. De acordo com Andre (2002), 

diferenciar é dispor-se a encontrar estratégias para trabalhar com os alunos mais difíceis. Se o 

arranjo habitual do espaço de sala de aula não funciona com esses alunos, se os livros e 

materiais didáticos não são adequados para eles, se, enfim, as atividades planejadas não os 

motivam, é preciso modificá-las, inventar novas formas, experimentar, assumir o risco de 

errar e dispor-se a corrigir (ANDRÉ, 2002, p. 22).  

Ao atentar para as estratégias, arranjos da sala de aula, materiais didáticos e atividades, 

não se está enfatizando o metodológico em detrimento de outras problemáticas pedagógicas, 

“traço típico de uma didática meramente instrumental. O intento está voltado para o 

reconhecimento da necessidade de uma didática que provoque rupturas com práticas 

pedagógicas tradicionalistas” (FARIAS et al, 2011, p. 56). 

A utilização dos agrupamentos flexíveis como prática pedagógica em turmas 

heterogêneas está ligada a outros conceitos e fenômenos educacionais, os quais serão 

explicitados abaixo e insere o problema de pesquisa em um debate teórico mais amplo. 

 

Fracasso escolar 

 

Oliveira e Duarte (2005) trazem estudos que informam que o Brasil possui a pior 

distribuição de renda do mundo, e focalizam o debate ao afirmarem que: 

 

 a desigualdade social manifesta-se também de forma perversa no sistema 

educacional, caracterizado por baixos índices educacionais, com 16% de 

analfabetos e evasão de 40% dos estudantes brasileiros que não conseguem 
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concluir o nível obrigatório de escolaridade. (OLIVEIRA e DUARTE, 2005, 

p.280). 

 

Por sua vez, Arroyo (2010) afirma que na década de 1990 as políticas educacionais 

centraram preocupações nas desigualdades de acesso e permanência dos alunos nas escolas e 

ao tratar do tema fracasso escolar, afirma que: “Há problemas em nossas escolas que nos 

perseguem como um pesadelo. Não há como ignorá-los, nem fugir deles. Entre os pesadelos 

constantes está o fracasso escolar, conforme” ARROYO, (2000, p.33). 

 De acordo com Freitas (2007), há quase plena inclusão formal considerando que 97% 

dos alunos em idade escolar estão matriculados nas redes de ensino. Porém, Mainardes (1998) 

traz uma questão importante para embasar nossas reflexões sobre o fracasso escolar ao 

afirmar que a expansão da oferta garantiu o acesso da maioria da população, restando agora 

resolver o problema da permanência do aluno na escola e sua promoção.     

Neste sentido, para Andre (2002), o fracasso escolar também estaria sendo gerado no 

interior da própria instituição, além de apontar a importância de considerar os aspectos 

ligados à organização do trabalho pedagógico e ao funcionamento das práticas escolares ao 

analisar o processo de produção das desigualdades escolares.   

 

Heterogeneidade e pedagogia das diferenças 

 

 Perrenoud (1993) traz a ideia de que o ato de ensinar é confrontar-se com um grupo 

heterogêneo em relação às atitudes, ao capital escolar, cultural e às personalidades. Portanto, 

considera que o ato de ensinar é ignorar ou reconhecer estas diferenças, sancioná-las ou tentar 

neutralizá-las e construir trajetórias.   

 De acordo com Candau (2014), as diferenças são ignoradas pois a cultura escolar 

dominante em nossas escolas prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados 

como elementos constitutivos do universal. Neste sentido, também criticando esta situação, 

Esteban (2006) aponta que as diferenças adquirem um valor negativo, em que as escolas 

tentam eliminá-las com o argumento de procura a um desenvolvimento satisfatório dos 

sujeitos e “necessário à aprendizagem dos conteúdos escolares” (ESTEBAN, 2006, p.9). 

Práticas padronizadas e uniformes em conjunto com afirmações sobre a justeza de se aplicar 

um tratamento supostamente igualitário para todos revelam as dificuldades em lidar com as 

diferenças. 
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 Perrenoud (2001) em seu livro ‘Pedagogia nas escolas das diferenças’, afirma que 

diferenciar o ensino “é organizar as interações e atividades de modo que cada aluno se 

defronte constantemente com situações didáticas que lhe sejam mais fecundas” 

(PERRENOUD, 2001, p. 28). 

 Assim, apesar da persistente tensão entre homogeneidade/heterogeneidade e as 

consequentes dificuldades no cotidiano escolar, Candau (2014) tem apontado que a 

diversidade de ritmos, de estilos cognitivos, de modos de aprender e de traços de 

personalidade passam a ser considerados como elementos para a construção de estratégias 

pedagógicas.   

 

Os agrupamentos flexíveis no ciclo de alfabetização  

 

A lei n. 11.274/06 alterou a lei n. 9.394/96 (LDBEN), dispondo sobre a duração de 

nove anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 

seis anos de idade. No documento “Ensino Fundamental de Nove Anos: passo a passo do 

processo de implantação” resta claro um dos objetivos de ampliação para nove anos: 

qualificar a educação básica, ampliar o nível de escolaridade das crianças e assegurar “um 

tempo mais longo para as aprendizagens da alfabetização e do letramento” (BRASIL, 2009, 

p.5). 

Assim, “os três primeiros anos do ensino fundamental são nomeados como ciclo da 

infância e ciclo da alfabetização e do letramento” (PICCOLI e CAMINI, 2012, p.39). 

Portanto, a “organização do trabalho pedagógico neste ciclo não é uma tarefa fácil, exige do 

professor sensibilidade ao olhar para o aluno e para o seu processo. Superar os desafios é 

necessário em prol de uma aprendizagem mais significativa” (CARDOSO, BOLZAN e 

MILLANI, 2016, p.90). 

Na RME/BH resta clara a opção pela organização do tempo escolar na lógica dos 

ciclos de formação e aprendizagem com a proposta de “adequação de tempos, espaços, 

conhecimentos e metodologias, vivências e convivências para o planejamento das ações 

educativas, criando melhores condições para as aprendizagens” (BELO HORIZONTE, 2010, 

p. 15). Faz uma grande diferença optar pela pedagogia do quase total improviso e não por um 

planejamento detalhado e com objetivos claros para a alfabetização (PICCOLI e CAMINI, 

2012, p.15). 



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

 

488 

 

Souza e Becho (2012) esclarecem que nas turmas de alfabetização os alunos não 

aprendem no mesmo ritmo e facilidade, “salas de aula são sempre heterogêneas e as 

diferenças entre os estudantes não são controláveis do ponto de vista pedagógico, o que torna 

a tarefa dos professores ainda mais difícil” (SOUZA e BECHO, 2012, p.8). 

 Segundo Frade (2012 apud SOUZA e BECHO, 2012, p.10): 

 
Não existe uma fórmula única para o trabalho pedagógico. Tanto trabalhar 

com alunos que estão em etapas diferentes do processo de alfabetização 

quanto tentar agrupá-los de acordo com o nível das habilidades de leitura e 

escrita são alternativas viáveis. "É difícil trabalhar com as diferenças. O 

educador deve fazer aquilo que dê mais resultados para a turma como um 

todo. A opção por um ou outro procedimento depende do que o professor 

almeja: criar mais conflitos ou estabilizar conhecimentos que um grupo 

começa a dominar", justifica a pesquisadora.(Frade, 2012, p.10) 

 

Após a consolidada disseminação, nos cursos de formação de professores no Brasil, 

dos estudos de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky no livro Psicogênese da língua escrita, 

muitos professores passaram a se basear nestas teorias para dividir a turma em grupos de 

alunos que se encontram em diferentes níveis de apropriação da língua escrita. Na obra das 

autoras são apresentados cinco níveis, que “na popularização das ideias do livro entre os 

professores é que os níveis foram nomeados pelas hipóteses que as crianças formulariam em 

cada um deles” (PICCOLI e CAMINI, 2012, p. 29). Em resumo, estas hipóteses seriam pré-

silábicas, silábicas, silábico-alfabéticas e alfabéticas.   

Portanto, em contraposição a enturmações rígidas, baseadas na idade ou 

aprendizagem, apresenta-se a proposta de enturmação flexível, em que possibilita momentos 

durante a semana de reenturmações conforme dificuldades de aprendizagens. Assim, por 

exemplo, professores podem intervir sobre um conjunto de alunos agrupados conforme 

conflitos cognitivos semelhantes na construção da base alfabética. No entanto, chamam 

atenção para a necessidade de um trabalho coletivo articulado, assumido por todos os 

profissionais, já que terão que conhecer o processo de aprendizagem de todos os alunos e 

turmas envolvidas (SILVA e SANTIAGO, 2014). 

 

A experiência em duas escolas públicas  

 

 Conforme demonstrado acima, vários autores apontam com clareza a presença da 

heterogeneidade nas salas de aula, bem como os desafios de seu enfrentamento pedagógico. 

Neste sentido, torna-se relevante buscar informações de como estas concepções se 

desenvolvem no interior das escolas.  
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Assim, apresenta-se considerações, fruto de entrevistas semiestruturadas com 

coordenadoras pedagógicas do ciclo de alfabetização, de duas escolas públicas na cidade de 

Belo Horizonte/MG. Pela proposta do presente trabalho, como forma de enriquecê-lo, sem a 

pretensão de promover investigações mais verticalizadas, buscou-se apenas indícios de 

práticas pedagógicas, justificando-se assim as entrevistas somente com as coordenadoras 

pedagógicas.  

Caracterização das escolas 

 Inicialmente, para subsidiar a presente análise, apresenta-se a caracterização das duas 

escolas onde se realizou as entrevistas com as coordenadoras pedagógicas A ESCOLA 

1, o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE)24 está na escala 5 (médio alto), clima 

escolar25 3,5, complexidade26 nível 4. No ano de 2018 a escola possuia turmas de 1º, 2º e 3º 

ciclo do ensino fundamental, totalizando 38 turmas e 1044 alunos. Especificamente, o ciclo de 

alfabetização é composto por duas turmas de 1º ano, duas de 2º ano e três de 3º ano. 

 A ESCOLA 2, o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) está na escala 5 (médio 

alto), clima escolar 4,8, complexidade nível 3. No ano de 2018 a escola possuia turmas de 

educação infantil, 1º e 2º ciclo do ensino fundamental, totalizando 24 turmas e 477 alunos. 

Especificamente, o ciclo de alfabetização é composto por quatro turmas de 1º ano, três de 2º 

ano e cinco de 3º ano. 

Algumas respostas 

Neste tópico serão analisadas algumas respostas apresentadas pelas coordenadoras 

pedagógicas entrevistadas das duas escolas, acerca de experiências com as enturmações 

flexíveis no ciclo de alfabetização. Vejamos as respostas: 

 
24 Índice apresentado em escala de 1 a 7, caracteriza o nível socioeconômico das escolas, considerando as 

respostas dos estudantes ao questionário contextual disponibilizado na Prova Brasil. Quanto maior o valor na 

escala, maior o nível socioeconômico da escola. 

25 O conceito clima escolar busca compreender a qualidade das relações em ambiente escolar. Este índice 

apresenta, por meio da escala de 1 a 10, a percepção de estudantes, professores, coordenadores pedagógicos e 

diretores, sobre pontos comuns da realidade escolar, das expectativas e das experiências vividas, o maior valor 

pode representar um melhor clima escolar. Este indicador foi calculado em 2014 pelo CAED/UFJF em 2014. 
26 Índice apresentado em níveis de 1 a 6 que caracteriza a escola em função da diversificação (modalidades, 

níveis de ensino) e volume da sua oferta. Quanto maior a diversificação, mais alto o indicador de complexidade 

da gestão escolar.  
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Pergunta: “aqui nesta escola, os agrupamentos flexíveis já foram ou são utilizados no 

ciclo de alfabetização? Como funciona? Quais são os critérios adotados para a constituição?”. 

ESCOLA 1 - Sim, são utilizados, após aplicação de vários diagnósticos, separamos os alunos 

por níveis de aprendizagem. Os critérios adotados são avaliações diversas, níveis de escrita, 

fluência em leitura (níveis), reconto oral, reconhecimento de gêneros usuais e outros. (SIC) 

ESCOLA 2 – Sim, Já utilizamos em anos anteriores e em formatos diferentes. No 1º ano 

dividimos os alunos por níveis de aprendizagem (silábicos, pré-silábicos e alfabéticos) e cada 

professora trabalha com um grupo 3 vezes por semana. No 2º e 3º ano as professoras optaram 

por dividir a turma em 2 grupos de forma que pudéssemos dar assistência mais 

individualizada aos alunos com maior defasagem e potencializar a aprendizagem dos demais. 

Construímos uma proposta de intervenção pedagógica pautada no tema “Africanidades”. 

(SIC)    

Pergunta: Todos os alunos participam? Todas as professoras se envolvem? 

ESCOLA 1: Sim, todos os alunos são contemplados. Todos os professores participam das 

atividades, acho que o sucesso da prática é esse, engajamento total. (SIC) 

ESCOLA 2: Sim. Todos os anos participam. Algumas professoras ainda apresentam 

resistência. (SIC) 

Pergunta: Quais os resultados positivos almejados ou já conquistados com as enturmações 

flexíveis? 

ESCOLA 1:   Evolução na aprendizagem, alguns avanços com trabalhos feitos específicos 

para aquele aluno. (SIC) 

ESCOLA 2: Tivemos avanços muito significativos, principalmente com os alunos do 1º ano, 

pois as crianças do corte etário tiveram oportunidade de vivenciar atividades compatíveis a 

sua idade e avançar no processo de alfabetização. (SIC) 

Pergunta: Quais as dificuldades e/ou pontos negativos na constituição das enturmações 

flexíveis? 

ESCOLA 1: Não existem pontos negativos, se o trabalho é planejado e discutido, sempre 

revisado com todos os professores, não tem como não dar certo. (SIC) 

ESCOLA 2: O quadro enxuto dificulta e inviabiliza, pois muitas vezes somos interrompidos 

para substituição. Resistência de algumas professoras. Este ano, além das citadas, estamos 

com problema de espaço físico. (SIC)  
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 De modo geral, as respostas apresentam com clareza que para a constituição das 

enturmações flexíveis a presença de instrumentos diagnósticos é necessária, bem como a 

separação por níveis de aprendizagem. Também é possível perceber que não existe um 

formato único na constituição destes agrupamentos, ou seja, é possível as professoras, após a 

separação por níveis, trabalharem com um grupo específico contendo alunos de outras salas, 

porém no mesmo nível de aprendizagem. Outra possibilidade é a professora permanecer com 

seus próprios alunos com dificuldades enquanto a outra parte dos alunos desenvolvem outras 

atividades com outras professoras. Assim, outros formatos também são possíveis.  

 Importante destacar a experiência da Escola 2, ao propor uma proposta de intervenção 

pedagógica, por meio das enturmações flexíveis, com a temática “Africanidades”.  

 Por fim, as duas escolas relataram como positiva a experiência das enturmações 

flexíveis no ciclo de alfabetização, apesar de algumas dificuldades para a implementação, 

principalmente citada pela Escola 2.  

 

Considerações finais 

André (2002) aponta para o grande desafio nas escolas para lidar com a diversidade de 

interesses, motivação e nível de aprendizagem dos alunos, ou seja, enfrentar a 

heterogeneidade segue sendo uma questão não resolvida. 

Sendo a heterogeneidade algo inerente à organização em ciclos, no entanto, é possível 

encontrarmos no cotidiano escolar a busca da homogeneidade para a enturmação, o trabalho 

com atividades comuns a todos os estudantes desconsiderando necessidades reais, além da 

crença de que determinados alunos nunca vão aprender.  

As escolas públicas, especialmente a de grandes centros urbanos, possuem uma 

dinâmica relevante na composição das turmas, com a possibilidade de chegadas e saídas de 

vários alunos, de diferentes níveis de aprendizagem, no decorrer do ano letivo. Sem citar a 

evidente diferença nos tempos de aprendizagem dos alunos que não podem ser deixados “para 

trás” por consequência de uma comparação com determinado padrão, geralmente 

classificados como “avançados” ou “melhores”. Portanto, desconsiderar as diferenças, 

tornando-as invisíveis por meio de práticas homogeneizantes, é uma entre outras variáveis 

que agravam o problema do fracasso escolar.  

Fator relevante a ser considerado, mesmo nas escolas que optam pela utilização das 

enturmações flexíveis como uma prática pedagógica, é a ideia de que o aluno nunca perde a 
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referência daquela que é a sua turma original. Cabe a equipe pedagógica das escolas cuidarem 

para que determinados agrupamentos não sejam classificados como os alunos “fracos”, 

“ruins” e “desfavorecidos” pelos professores e pelos demais alunos.  

Interessante também, constatar que os processos diagnósticos realizados para a 

constituição dos agrupamentos flexíveis, não podem estar ligados exclusivamente no critério 

dos níveis psicogenéticos de escrita. No processo de alfabetização, critérios como a 

consciência fonológica, por exemplo, também precisam ser considerado, além de 

possibilidades de constituição dos agrupamentos flexíveis com base no nível de fluência de 

leitura, reconhecimento de gêneros textuais entre outros.  

Resta evidente que a efetivação de agrupamentos flexíveis depende diretamente da 

necessidade de um trabalho articulado e de equipe entre a coordenação pedagógica e demais 

docente, sendo ainda um desafio vencer a resistência de alguns profissionais, que optam em 

restringir seu trabalho em “sua sala de aula” e “seus alunos”. Portanto, sendo uma proposta 

que se baseia no trabalho docente coletivo e na ideia de modificar o espaço e tempo 

tradicional das escolas, determinadas condições são relevantes tais como a inviabilização da 

proposta perante faltas de professores e a existência de espaços físicos para permitir 

agrupamentos menores ou maiores.      

Portanto, é possível afirmar que as enturmações flexíveis são uma forma de 

oportunizar a consolidação de aprendizagens importantes no processo de alfabetização e 

letramento dos alunos, podendo ser considerada como uma forma de organizar a prática 

pedagógica em turmas heterogêneas no ciclo de alfabetização. 
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O que as pesquisas científicas têm evidenciado sobre práticas de 

alfabetização em contextos de 1º ano do ensino fundamental? 

Melina Borges Omitto1  

Ana Paula Aguiar Tolotti 2 

 

Resumo: O presente artigo objetiva apresentar o que têm sido produzido em termos de pesquisas 

científicas sobre práticas de alfabetização em contextos de 1º ano do Ensino Fundamental. 

Compreendemos a importância das pesquisas acadêmicas e apontamos para a aproximação destas com 

os docentes que atuam na Educação Básica. Sendo assim, o mapeamento do campo do objeto de 

estudo se deu através da construção do estado de conhecimento sob a perspectiva de Morosini (2015). 

Metodologicamente, foram realizadas consultas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) utilizando o recorte temporal 2013-2018. Em seguida, as produções foram 

organizadas em tabelas e categorizadas. Os resultados encontrados evidenciam uma crescente no que 

tange às pesquisas sobre a alfabetização e processos adjacentes, entretanto, no referido período, 

somente 2,42% das teses e dissertações versam sobre esta temática, apontando a necessidade de mais 

produções e ainda, maior acesso dos professores alfabetizadores aos cursos de pós-graduação stricto 

sensu. 

 
1 Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 

2 Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
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Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Alfabetização; Estado do Conhecimento.  

 

 

Introdução  

 

Para contextualizar o cenário atual e iniciar nossa investigação sobre o que têm sido 

produzido sobre práticas de alfabetização em contextos de 1º ano do Ensino Fundamental, 

apoiamo-nos nas concepções de Cagliari (1998)3, compreendendo a alfabetização como o 

processo em que a criança aprende a ler e a escrever sendo a leitura um elemento fundamental 

para conhecer a escrita. Tal processo constitui-se como um desafio para a criança, pois 

vivemos num mundo predominantemente dominado por informações escritas e somente 

apropriando-se da leitura e decifrando o código é que ela terá a possibilidade de compreender 

e atuar nos espaços em que vive. Para Soares (2017) a cidadania é tomada como consequência 

do acesso à leitura e à escrita.  

Dito isto, iniciamos um mapeamento por meio da construção do Estado do 

conhecimento que no entendimento de Morosini (2015, p. 102): 

 

[...] é identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese 

sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado 

espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre 

uma temática específica. 

 

 Após a delimitação do seu campo de estudo e recorte temporal, utilizamos alguns 

descritores para a busca e uma leitura flutuante dos trabalhos encontrados. Na etapa seguinte, 

as produções foram categorizadas mediante proximidade de significação. Vale salientar que 

tal ferramenta nos permite não apenas analisar e sistematizar o que vêm sendo produzido no 

estado atual da ciência, mas fazer uso dessas pesquisas na academia e fora dela, visando a 

qualificar a atuação docente.  

 

 
3 Alfabetizar é, na sua essência, ensinar alguém a ler, ou seja, a decifrar a escrita. Escrever é uma decorrência 

de conhecimento, e não o inverso. Na prática escolar, parte – se sempre do pressuposto de que o aluno já sabe 

decifrar a escrita, por isso o termo “leitura” adquire outro sentido. Trata – se, então, da leitura para conhecer 

um texto escrito. Na alfabetização, a leitura como decifração é o objetivo maior a ser atingido. Os próprios 

textos são, na maioria das vezes, pretextos para trabalhar a leitura como decifração. 
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A construção do estado do conhecimento sobre Práticas Pedagógicas em leitura e escrita 

no primeiro ano do Ensino Fundamental  

 

Para a construção do estado do conhecimento no que se refere às Práticas Pedagógicas 

em leitura e escrita, utilizamos a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (IBICT) 

e em consulta sem filtros, tivemos como resultados oitocentos e cinquenta (850) produções 

utilizando os descritores “Práticas em leitura e escrita no Ensino Fundamental”. Por se tratar 

de um número elevado de produções em um longo período, aplicamos um filtro utilizando o 

recorte temporal dos últimos cinco (6) anos entre os anos 2013 a 2018. O resultado foi de 

quatrocentos e setenta e quatro (474) pesquisas. Estas contemplavam práticas inclusivas, 

práticas do letramento matemático, práticas nos anos finais do Ensino Fundamental, etc. 

Selecionamos treze (13) produções que estavam relacionadas ao objeto de estudo.  

Optamos por especificar ainda mais os descritores e buscamos por “Práticas em leitura 

e escrita no primeiro ano do Ensino Fundamental” e de cento e oitenta e oito (188) trabalhos 

encontrados, foi possível utilizar somente três (3). Em nova busca, ainda com o filtro dos 

últimos cinco (5) anos – por serem produções mais atuais - procuramos por “Alfabetização no 

primeiro ano do Ensino Fundamental” e dos duzentos e trinta e nove (239) resultados 

utilizamos oito (8), pois os demais abarcavam o trabalho com crianças maiores, outras áreas 

do conhecimento, gêneros literários, o brincar, entre outras temáticas variadas. Também 

buscamos por “Práticas docentes em leitura e escrita” com duzentos e cinquenta e quatro 

(254) trabalhos encontrados dos quais utilizamos apenas cinco (5). Todas estas buscas 

resultaram em 1.155 trabalhos, conforme tabela que segue: 

 

Tabela 1 – Teses e dissertações sobre “Práticas em leitura e escrita no primeiro ano do Ensino Fundamental”, 

IBICT, 2013-2018. 

DESCRITORES 
TIPO DE 

BUSCA 
ENCONTRADOS UTILIZADOS % 

Práticas em leitura e escrita no Ensino 

Fundamental 
Simples 474 13 2,74 

Práticas em leitura e escrita no primeiro ano do 

Ensino Fundamental 
Simples 188 3 1,60 

Alfabetização no primeiro ano do Ensino 

Fundamental 
Simples 239 8 3,35 

Práticas docentes em leitura e escrita Simples 254 4 1,57 

TOTAL Simples 1155 28 2,42 
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Fonte: Omitto (2019) 

 

Nosso corpus de análise se constituiu por vinte e oito (28) trabalhos, que corresponde 

apenas a 2,42% das pesquisas sobre Práticas Pedagógicas em leitura e escrita no 1º ano do 

Ensino Fundamental. Estas produções foram organizadas em três (3) categorias de análise, 

sendo elas: Práticas pedagógicas no ciclo de alfabetização, Práticas pedagógicas de 

alfabetização por ano/série e Concepções do docente alfabetizador sobre leitura e escrita:  

 

Tabela 2 – Categorias, Subcategorias e número de unidades de análise obtidas –. IBICT, 2013-2018 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS Nº DE UNIDADES DE 

ANÁLISE 

 

Práticas pedagógicas de alfabetização por 

ciclo 

Caracterização das práticas 

pedagógicas no ciclo 
7 

Relações entre o PNAIC e as práticas 

pedagógicas 
3 

Práticas e gêneros textuais 4 

Práticas pedagógicas de alfabetização por 

ano/série 

 
8 

Concepções sobre leitura e escrita do 

docente alfabetizador 

 
6 

Fonte: Omitto (2019) 

 

Considerando-se, a liberdade subsidiada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) expressa no artigo 23: 

 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-

seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. (BRASIL, 1996) 
 

É fundamental compreender que o trabalho da escola organizada por ciclos pressupõe 

uma organização didática diferente da lógica utilizada na organização por série/ano. O tempo 

destinado para que a criança aprenda a ler e a escrever na escola ciclada é de três (3) anos 

enquanto a escola seriada tem apenas um (1) ano de duração. Além do fator tempo, para 

Freitas (2003, p. 55), o trabalho no ciclo pressupõe “[...] a adoção de articulador para tempos 
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e espaços na escola, baseado no desenvolvimento da criança e em suas vivências” enquanto 

na lógica da seriação, a exclusão e submissão ocupam lugar central, visando, através de 

conteúdos fragmentados, a manutenção da ordem social vigente.  

Assim, na categoria Práticas pedagógicas de alfabetização por ciclo encontramos 

catorze (14) trabalhos, nos quais se evidenciou a necessidade de investigar como se dá o 

ensino nos três (3) anos que integram o ciclo de alfabetização – primeira etapa do Ensino 

Fundamental. A subcategoria Caracterização das práticas pedagógicas denotou sete (7) 

produções para análise. Arnosti (2013) buscou compreender como se dá o ensino neste ciclo e 

identificou poucas mudanças nas práticas alfabetizadoras ao comparar o Ensino Fundamental 

de oito (8) anos de duração com o Ensino Fundamental de nove (9) anos. Também notou a 

ausência de propostas pedagógicas que incluam as experiências de leitura e a diversidade 

cultural das crianças no ensino. Ebert (2016) investigou as práticas pedagógicas 

desenvolvidas no ciclo de alfabetização em uma escola pública que apresentou resultados 

favoráveis no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e como resultado 

sinaliza a importância de um trabalho pedagógico que propicie à criança concluir o primeiro 

ano lendo e escrevendo de forma alfabética e um aprofundamento nos demais anos do ciclo, 

de forma lúdica e qualificada. Barnabé (2016) analisou e comparou as interações entre 

professores e alunos no Ciclo Alfabetização visando a identificar o enfoque dado às práticas e 

ao significado da escrita para os alunos de escolas com diferentes resultados no IDEB. Um 

importante aspecto que convém destacar foi a latente preocupação dos pesquisadores com o 

IDEB, cujo objetivo é medir a qualidade da Educação no Brasil e estabelecer metas para a 

melhoria do ensino. 

Teles (2018) analisou a relevância das práticas exitosas ao longo da trajetória 

profissional de uma professora, bem como a concepção que oferece suporte a essas práticas, 

métodos, dificuldades e como a mesma busca uma formação continuada para tornar sua 

prática eficaz. Pinto (2017) compreendeu os aspectos relacionados à subjetividade das 

crianças no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, salientando que, embora haja 

etapas operacionais, os estudantes são sujeitos de seus processos. A sociedade atual, além dos 

estudantes serem considerados como sujeitos, é marcada por grandes avanços tecnológicos, o 

que levou Ferreira (2017) a refletir sobre o uso das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDICs) como recurso pedagógico dentro do ciclo de alfabetização, 

averiguando quais as potencialidades e os limites encontrados pelo docente nas diversas 

situações de aprendizagem. 
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No entendimento de Siqueira (2018) – cuja investigação objetivou estudar as práticas 

e as intervenções pedagógicas nas classes de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental – 

atualmente escrever na escola configura-se mais como objeto de aprendizagem do que como 

prática comunicativa.  

 

Nessa perspectiva, investir na competência comunicativa dos alunos e na 

formação do sujeito leitor e escritor não são apenas deveres da escola, mas 

compromissos políticos que merecem ser travados na proposição de cada 

atividade em sala de aula e na progressão daquilo que trazemos aos alunos: a 

língua como um constante aprendizado e o ensino como um permanente 

desafio. (SIQUEIRA, 2018, p. 177).  
 

A subcategoria Relações entre o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) e as práticas pedagógicas apresenta três (3) trabalhos que versam não só sobre as 

contribuições e as inovações nas práticas dos professores que participaram do programa, mas 

também sobre a análise dos cadernos de Língua Portuguesa e sua projeção sobre a criança e 

sua aprendizagem da leitura e da escrita no 1º ano. Silva (2016) expressa que o material dá 

grande ênfase aos eixos constituintes da língua, mas desconsidera características próprias das 

crianças de seis anos, desvalorizando o brincar e se distanciando das necessidades infantis. 

Oliveira (2017) aponta que segundo os gestores não houve integração entre as ações 

formativas do PNAIC e as práticas das professoras. Estas recusaram-se a responder os 

questionários com receio de represálias pela rede de ensino em que atuam. Este silenciamento 

pode indicar que a obrigatoriedade em participar de um programa de formação continuada não 

promove reflexão sobre a ação docente  tampouco diminui os índices de insucesso escolar no 

que concerne à leitura e à escrita. 

A subcategoria Práticas e gêneros textuais desvela a importância dos gêneros textuais, 

especialmente o gênero “fábula” que apareceu em três (3) das quatro (4) pesquisas. Morais 

(2017) refletiu sobre o incentivo à leitura nos anos iniciais a partir do gênero fábula. Araújo 

(2017) também reforça tal valia e acrescenta a contextualização do ensino da língua materna e 

a ampliação da capacidade crítica dos alunos através do gênero fábula. Por conseguinte, 

Bandeira (2017) analisou as práticas de leitura e também produções textuais baseadas nas 

fábulas. Como resultados apontou a necessidade de aprofundamento por intermédio de 

sequências didáticas. Alves (2018) teve como objeto de estudo a inserção do trabalho 

pedagógico com os gêneros discursivos no processo de aprendizagem da língua materna e os 

resultados de sua pesquisa mostram que os professores utilizam os gêneros textuais, no 
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entanto eles necessitam de maior coerência entre o que está preconizado nos documentos e as 

suas práticas em sala de aula. 

A segunda categoria Práticas pedagógicas de alfabetização por série/ano nos permitiu 

localizar oito (8) trabalhos cujos enfoques abrangem: o ingresso da criança aos seis anos e 

suas implicações, as competências e as habilidades necessárias para ler e escrever, como se dá 

a aprendizagem dos iniciantes, a relação entre as práticas e a formação continuada do 

professor que atua nesta etapa da Educação Básica. As práticas docentes como norteadoras 

dos mecanismos de avaliação foram objeto de estudo dos pesquisadores. Fulchini (2016) 

analisou o processo de aquisição da leitura e escrita em uma turma de 1º ano e percebeu que a 

interação entre a professora e os alunos era favorável ao compartilhamento de ideias e 

questionamentos, porém grande parte das atividades consistiam em cópias, nomeação de 

letras e sílabas, decomposição e construção de palavras que não faziam parte do contexto das 

crianças. Também diagnosticou a ausência de um trabalho utilizando os gêneros textuais, de 

modo a destacar os usos sociais e ressignificar o ato de ler e escrever. Não só isto, mas “Um 

trabalho restrito ao uso de poucos materiais didáticos e com ausência de assessoria da escola; 

inexistência de formação continuada e a necessidade de uma sólida formação teórica para dar 

conta da proposta de ensino.” (Fulchini, 2016, p. 154).  

Frente à valia da formação continuada, Soares (2018) investigou as relações entre as 

práticas dos professores alfabetizadores no 1º ano com os cursos ofertados pela Secretaria 

Municipal de Ensino. Ressaltou que em alguns casos há uma cobrança para que executem o 

que foi proposto nas formações, tirando o protagonismo do professor. Constatou que existe 

certa fragilidade teórico-prática na abordagem sobre alfabetização, consciência fonológica e 

ludicidade das professoras. Foi possível inferir que tal fragilidade dificulta a transformação da 

ação docente e, consequentemente, reflete no processo de aprendizagem das crianças. Corrêa 

(2016) caracterizou algumas competências para a leitura e escrita em crianças iniciantes. Seu 

estudo pontua que crianças com melhores níveis de escrita obtiveram pontuação elevada em 

duas áreas da Bateria de Avaliação de Pré-Competências para a Aprendizagem da Leitura e da 

Escrita (BACLE): esquema corporal/orientação espaço-temporal e linguagem. Castro (2017) 

investigou se e quais as habilidades de letramento emergente (consciência fonológica, 

conhecimento das letras, nomeação e compreensão oral) apresentadas pelas crianças no final 

da Educação Infantil e ao término do 1º ano contribuem para o processo de alfabetização. 

Identificou a importância de desenvolver essas habilidades de letramento emergente que 

favorecem significativamente a aprendizagem.  
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Ramos (2017) pesquisou as habilidades metafonológicas e o conhecimento do nome 

das letras na alfabetização. Seus resultados mostraram uma correlação positiva e significativa 

entre o conhecimento das letras, conhecimento das rimas e deleção fonêmica em todos os 

momentos de coleta com a leitura das palavras. Rodrigues (2018) abordou a seguinte questão: 

o professor, ao planejar e mediar atividades envolvendo a leitura literária no processo de 

alfabetização, considera a literatura como aporte cultural e a criança como um sujeito 

histórico cultural? Declara que, embora a prática da leitura no 1º ano seja essencial, ela é 

predominantemente marcada pelo uso com fins didáticos. No contexto investigado ainda traz 

características do ensino tradicional, entretanto observa um movimento dos professores no 

sentido de buscar práticas inovadoras que superem sua própria formação leitora.   

Rosa (2017), a partir de uma proposta pedagógica de produção de um documentário, 

analisou como introduzir a discussão sobre a variação linguística no 1º ano a partir dos 

multiletramentos. Evidenciou que, quando a alfabetização é compreendida como algo que 

ultrapassa a codificação e decodificação de palavras, a aprendizagem torna-se mais 

significativa para a formação de cidadãos críticos e ativos na sociedade.  

A terceira categoria Concepções sobre leitura e escrita do docente alfabetizador 

abarca seis (6) pesquisas que versam sobre: a ressignificação das concepções dos professores 

sobre leitura e escrita e se esta é coerente com a prática, a construção e formação de leitores, 

permeando não apenas o primeiro ano, mas docentes que atuam nos demais anos do Ensino 

Fundamental, a visão destes sobre o ciclo e o conceito de habilidades sociais educativas. 

Vilarino (2016) investigou as concepções dos professores que atuam nos três primeiros anos 

do Ensino Fundamental sobre a aquisição da leitura e escrita e aponta para o caminhar rumo à 

perspectiva do alfabetizar letrando e para a urgência de melhorias nas condições de trabalho 

do professor, indispensável para uma educação de qualidade. Tamura (2018) investigou se a 

maneira como os professores concebem a leitura em suas práticas de ensino, implicariam 

numa formação leitora que levasse os alunos a uma relação dialógica com o texto. Os dados 

coletados revelaram que os docentes possuem uma concepção reducionista da leitura e que 

seu ensino muitas vezes é pautado no processo de decodificação, propiciando ao aluno poucas 

possibilidades de dialogar com o texto. Mediante tais indícios, reafirma a importância e a 

necessidade da formação continuada para ressignificar as concepções leitoras. 

Sachet (2017) também identificou a concepção dos professores sobre a leitura na etapa 

da alfabetização e se tal concepção condiz com suas práticas em sala de aula e constatou que 

há um distanciamento entre elas, sendo necessária a revisão do ensino-aprendizagem no que 
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concerne à alfabetização. Para Souza (2014), o intento foi criar contextos e modos 

motivadores para ensinar estratégias de compreensão leitora, contribuindo para a formação da 

criança leitora.  Sua tese defendeu e confirmou a ideia de que leituras organizadas de forma 

intencional tendem a criar e favorecer cenários para o ensino do ato de ler, pois através dessas 

estratégias “[...] há a organização das ações e operações metacognitivas necessárias para a 

criança apropriar-se das ações de leitura e promover a compreensão do texto lido e a 

apropriação de seu conteúdo.” (Souza, 2014, p. 192). 

Guimarães (2013) procurou dar voz ao professor sobre como este constrói suas 

práticas para o ensino da leitura. Também investigou como o professor se vê diante da 

responsabilização do fracasso na formação de leitores ser atribuída unicamente a ele. Ecoaram 

questões referentes ao contexto de trabalho, orientações pedagógicas e hora-atividade como 

empecilhos na luta por melhores condições de trabalho e, consequentemente, por práticas 

mais eficazes. Henrique (2017) identificou se os professores que atuam nos anos iniciais 

possuem conhecimentos sobre as habilidades sociais educativas e se as utilizam em sua 

atuação profissional. Verificou-se que tanto em nível de formação inicial quanto em nível de 

formação continuada não foram trabalhadas as habilidades sociais educativas com os 

professores e que existe a necessidade de treinamento das habilidades para reprovar, restringir 

e corrigir comportamentos.  

Algo que despertou nossa atenção deve-se ao fato de que o corpus de análise 

apresentou mais pesquisas em nível de mestrado do que em nível de doutorado, conforme 

indicado no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de pesquisas por nível – IBICT, 2013-2018 

 

 

Fonte: Omitto (2019) 



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

 

503 

 

 

O gráfico 1 indicou que 7 % das pesquisadas realizadas nos últimos cinco (5) anos 

foram em nível de doutorado, correspondendo a duas (2) teses, enquanto 93 % das pesquisas 

foram em nível de Mestrado, totalizando (26) dissertações. Pensamos que o que evidenciou o 

elevado número de dissertações deveu-se ao fato do doutorado ter maior duração. 

Observamos também a quantidade de pesquisas realizadas por ano, utilizando o recorte 

temporal dos últimos cinco (5) anos (2013-2018) conforme o gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Pesquisas científicas produzidas por ano - IBICT, 2013-2018. 

 

Fonte: Omitto (2019) 

 

Notamos um crescente na quantidade de pesquisas produzidas: em 2013 foram 

publicadas duas pesquisas sobre a temática, em 2014 apenas uma, no ano de 2015 também 

foram produzidas duas pesquisas e em 2016 foram cinco (5), enquanto em 2017 localizamos 

onze (11) trabalhos. Tal crescimento mostrou um interesse sobre a necessidade de repensar as 

práticas pedagógicas em contextos de alfabetização. Até outubro de 2018, sete (7) pesquisas 

científicas, o que nos levou a acreditar que o índice ascendente se manteve. 4 

 

Considerações finais  

  

 
4 Em posterior consulta, no início de 2019, foi possível identificar que o crescimento na temática de investigação 

se manteve. 
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Nossa pesquisa se propôs a investigar que têm evidenciado nas pesquisas científicas 

que versam sobre as práticas de alfabetização em contextos de 1º ano do Ensino Fundamental 

utilizando para tanto, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – IBICT como fonte de 

dados. Com um corpus de análise constituído por vinte e oito (28) trabalhos, organizados nas 

categorias de análise: Práticas pedagógicas no ciclo de alfabetização, Práticas pedagógicas 

de alfabetização por ano/série e Concepções do docente alfabetizador sobre leitura e escrita, 

os resultados apontaram para um crescimento no interesse, no que tange às pesquisas sobre a 

alfabetização e processos adjacentes, entretanto, apenas a 2,42% das pesquisas tratam 

especificamente sobre Práticas Pedagógicas em leitura e escrita no 1º ano do Ensino 

Fundamental.  

À guisa de conclusão, como nos últimos cinco (5) anos menos de 3% das pesquisas 

científicas – teses e dissertações – foram produzidas sobre Práticas de alfabetização em 

contextos de 1º ano do Ensino Fundamental fica evidenciada a relevância deste estudo, a 

necessidade de mais produções sobre a temática e ainda, maior acesso dos professores 

alfabetizadores às pesquisas científicas e aos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Acreditamos que mecanismos que aproximem os docentes alfabetizadores das dissertações e 

teses pode, além de fornecer elementos que os auxiliem na compreensão das muitas facetas da 

alfabetização, levá-los a refletir e assim, qualificar ainda mais sua prática.  
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Resumo: Esse trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais da pesquisa, em andamento, 

intitulada “Jogos e materiais pedagógicos na alfabetização”, desenvolvida na Faculdade de Educação 

da Universidade Federal da Bahia. A pesquisa tem como um dos objetivos conhecer acervos, discursos 

e práticas em escolas municipais de Salvador, referentes aos usos de jogos e materiais como recurso 

pedagógico na alfabetização. Partindo de concepções que enfatizam a importância dos aspectos 

linguísticos na apropriação da escrita, ao lado dos aspectos socioculturais do letramento, a pesquisa 

discute sobre o papel dos jogos e materiais como recursos didáticos potentes para a apropriação da 

notação da língua e reflexão sobre sua base fonológica. Os resultados apresentados referem-se à 

primeira fase da pesquisa em 5 escolas e 15 professoras de 1º ao 3º anos. No geral, constatou-se um 

uso incipiente de jogos no planejamento e nas práticas alfabetizadoras, embora as docentes 

reconheçam o potencial desses recursos na alfabetização. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Jogos e materiais. Recursos didático-pedagógicos.  

 

 

Introdução  

Os recursos didático-pedagógicos utilizados em sala de aula para alfabetizar podem 

ser os mais diversos. Leal e Silva (2011) discutem que, longe de se constituírem em meros 

instrumentos, numa perspectiva mecânica, recursos são a materialização da ação docente. Um 

bom recurso didático desperta o interesse das crianças, e é por isso que jogos e materiais 

similares, se usados da forma adequada, significada por estratégias didáticas produtivas, 

podem ser bons recursos para alfabetizar, unindo a função didática e lúdica. O jogo, além de 

constituir uma prática sociocultural, tem vinculação ao lúdico e é potente para mobilizar 

reflexões linguísticas. 

Segundo Araujo (2015, p. 2), “a reflexão fonológica, a leitura e escrita de palavras, a 

apropriação do sistema alfabético são aspectos que podem ser mobilizados através desses 

recursos, em situações articuladas ao letramento e à construção ativa de conhecimentos pelas 

crianças.” Argumenta-se, desse modo, que a questão dos jogos e materiais estruturados para 

alfabetizar deva ser concebida pelos profissionais de educação como uma das várias 

estratégias didáticas, que aborda as questões linguísticas – notacionais e fonológicas – da 

alfabetização, em contextos reflexivos, lúdicos e letrados, de forma ativa, como atividade 
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metalinguística, não mecânica e descontextualizada. Essa é uma concepção apontada por 

diversos autores, a exemplo de Leal, Albuquerque e Leite (2005), Silva e Morais (2011) e 

Araujo (2015). 

Diante da problemática exposta, a pesquisa “Jogos e materiais pedagógicos na 

alfabetização” pretende discutir práticas de alfabetização, tendo como foco o uso de jogos e 

materiais voltados para a apropriação da língua escrita, como recurso produtivo para as 

aprendizagens linguísticas nesse processo. Trata-se de uma pesquisa do Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Educação e Linguagem (GELING), da Faculdade de Educação da UFBA, 

coordenada pela professora Liane Castro de Araujo, e desenvolvida nas escolas campo da 

pesquisa por estudantes bolsistas e voluntárias do curso de Pedagogia1.  

Partindo de concepções que enfatizam a importância dos aspectos linguísticos na 

apropriação da escrita, ao lado dos aspectos socioculturais do letramento – como argumentam 

Soares (2016), Leal e Silva (2011) e Araujo (2017), dentre outros – a pesquisa discute sobre o 

papel dos jogos e materiais como recurso didático potente para a reflexão sobre a língua, a 

apropriação de sua notação e base fonológica. A pesquisa tem como objetivo geral identificar, 

analisar, mobilizar, divulgar e/ou desenvolver práticas alfabetizadoras e materiais didático-

pedagógicos nos processos de ensino e aprendizagem da língua escrita, tendo como campo os 

processos educacionais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Salvador2. 

Conta, igualmente, com ações na própria Universidade, com a ação permanente de um 

Laboratório de alfabetização, produto e processo da pesquisa. 

Os objetivos específicos são: conhecer os acervos de materiais didático-pedagógicos 

disponíveis nas escolas, seus tipos, usos e o acesso dos professores e alunos a eles; conhecer 

as representações e discursos que circulam nas instituições escolares quanto às práticas 

alfabetizadoras e ao uso de recursos voltados para a apropriação da escrita alfabética e 

ortográfica; conhecer as práticas das turmas observadas; discutir sobre o lugar que os jogos de 

linguagem e materiais pedagógicos ocupam no planejamento dos professores e na rotina das 

turmas. Ainda como objetivos específicos, aponta-se: divulgar e/ou desenvolver jogos e 

materiais pedagógicos que podem contribuir com o processo de apropriação da língua escrita; 

e incorporar, como produto e como processo da pesquisa, a ampliação e mobilização de 

acervo de materiais didáticos, com vistas à articulação da pesquisa com o ensino, os estágios 

 
1Pesquisa financiada pelo Programa de apoio a jovens professores doutores – PROPESQ/UFBA/MCTIC 

(Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação), 2017 a 2019. 
2A pesquisa engloba também os processos da Educação Infantil (4 e 5 anos), desenvolvidos por outras bolsistas. 

Apresentaremos aqui os resultados e discussões referentes apenas ao Ensino Fundamental. 
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supervisionados e a extensão, em ações ligadas ao Laboratório de Acervos Pedagógicos 

(LAP)-FACED/UFBA, na vertente da pesquisa que se relaciona à formação inicial de 

professores. 

A pesquisa aposta na ideia de que, conhecer os discursos e práticas que circulam nas 

escolas quanto aos jogos e materiais para alfabetizar, e divulgar práticas com uso desses 

recursos, pode desencadear uma discussão importante diante da problemática exposta e 

mobilizar saberes e fazeres quanto ao uso de recursos didáticos que favorecem a apropriação 

da escrita alfabética em novas bases, tal qual discute Araujo (2011, 2015). 

A pesquisa, de caráter qualitativo, tem como dispositivos investigativos o 

levantamento de dados em campo, principalmente a análise de acervos, a entrevista reflexiva 

semi-estruturada (SZYMANSKI, 2002) e a observação participante, bem como apresenta uma 

fase de intervenção colaborativa nas escolas. Executada por bolsistas e voluntárias desde 

janeiro de 2016, a pesquisa ainda está em andamento e terá sua conclusão no final de 2019, 

quando os dados de diferentes escolas serão organizados em um todo, constituindo os 

resultados da pesquisa. No momento, os dados estão sendo organizados, categorizados, 

correlacionados e analisados interpretativamente. 

A pesquisa é composta por duas fases distintas, a fase de levantamento de dados e a 

fase de intervenção no campo. O levantamento dos acervos das escolas, que engloba não 

apenas os elementos que os compõem, mas sua qualidade e indícios de uso, é complementado 

com entrevistas à coordenação pedagógica. As entrevistas com as professoras regentes 

seguem um roteiro pré-estabelecido e testado, pautados nos objetivos da investigação, mas 

são de caráter semi-estruturado, acolhendo outros desdobramentos, a depender da situação. 

Para a observação participante, foram escolhidas algumas turmas, com o intuito de ampliar o 

conhecimento das práticas escolares e preparar para a intervenção – segunda fase da pesquisa. 

Os resultados parciais aqui apresentados referem-se a essa primeira fase da pesquisa, 

desenvolvida em 5 escolas, com a participação de 15 professoras de 1º ao 3º anos. 

À fase inicial de levantamento dos acervos, discursos e práticas nas escolas, segue-se a 

preparação para a intervenção, através da produção de jogos e materiais e o planejamento 

conjunto, com as professoras regentes, da intervenção em sala de aula. Os recursos foram 

produzidos em oficinas que se constituem como atividade de extensão ligada ao Laboratório 

de Acervos Pedagógicos, com ênfase nos jogos de linguagem e em materiais a partir do 

repertório de textos poético-musicais da tradição oral, parte dos acervos do LAP, que está se 
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configurando como ação permanente na FACED/UFBA3. A fase de intervenção inclui o 

planejamento, a intervenção e a avaliação da intervenção junto às regentes, que participam da 

escolha dos materiais e do planejamento da intervenção, bem como a apoiam e avaliam, junto 

com as pesquisadoras, a intervenção feita. Trata-se de buscar construir um discurso com a 

escola e com o professor, e não sobre ou para a escola e o professor, de acordo com os 

princípios da pesquisa colaborativa (IBIAPINA, 2008). Essa fase de intervenção colaborativa 

na escola visa à ampliação dos conhecimentos partilhados sobre jogos e materiais como 

recursos didático-pedagógicos nas práticas alfabetizadoras e divulgação dos acervos do LAP, 

conforme objetivo da pesquisa. 

Vale ressaltar que todas as fases já foram concluídas por outras bolsistas, em outras 

escolas. O presente artigo, no entanto, se restringe aos dados de duas bolsistas que concluíram 

a primeira fase e ainda estão iniciando a segunda e, por isso, os dados apresentados são ainda 

parciais. 

Assim, o presente artigo apresenta os resultados parciais da primeira fase da pesquisa, 

sob responsabilidade de 2 bolsistas, referentes ao levantamento dos acervos, discursos e 

práticas em 5 escolas, em especial os dados relativos à análise de acervos e às entrevistas 

semi-estruturadas com as 15 professores e 6 coordenadores, organizados a partir de algumas 

das categorias em que os dados foram organizados4. São elas: o valor dos jogos na 

alfabetização, o conhecimento de jogos e materiais para alfabetizar, a inserção de jogos como 

estratégia didática nos planejamentos docentes, as justificativas para o pouco uso de jogos e 

outros materiais e o uso do repertório da tradição oral para alfabetizar5. 

Os jogos e materiais didáticos nas escolas municipais de Salvador 

Segundo Kishimoto (2011, p. 19), desde o Romantismo “o jogo aparece como algo 

sério e destinado a educar a criança”. No campo da alfabetização, embora mais recente, já há, 

igualmente, muitos estudos que ressaltam o papel do jogo na apropriação dos aspectos 

linguísticos no processo de alfabetização, como já referido, e alguns programas de governo, 

 
3 Sobre o Laboratório de Acervos pedagógicos, sua relação com a pesquisa e sua constituição como ação 

permanente na formação inicial de professores, na FACED/UFBA, ver Araujo (2018). 
4 As observações em 3 salas de aula estão ainda no início, desse modo, os dados referem-se, prioritariamente, às 

entrevistas, articuladas ao que se constatou na análise dos acervos. 
5 Essas são apenas algumas das categorias traçadas, e ainda passíveis de recategorização, no decorrer da análise 

dos dados de todas as escolas. 
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como o Pacto Nacional na Idade Certa (PNAIC)6, incluem jogos e brincadeiras em suas 

orientações didáticas.  

Dito isso, deveríamos esperar que os professores das escolas do século XXI se 

utilizassem mais de jogos com função didático-pedagógica nas suas salas de aula. Porém, nem 

sempre é o que se constata na prática. Embora, no geral, todas as professoras entrevistadas 

reconheçam o valor dos jogos na aprendizagem, a pesquisa revelou um uso muito incipiente 

de jogos e materiais lúdicos estruturados para alfabetizar.  

No que diz respeito ao valor dos jogos na alfabetização, todas as professoras 

entrevistadas dizem reconhecer tal valor na aprendizagem, seja por de fato os conceberem 

como recurso didático, seja porque sabem que é a resposta que esperamos delas. Como esse 

uso é divulgado no discurso pedagógico, é de se esperar que as professoras os validem como 

recursos importantes. Entretanto, quando perguntadas sobre os jogos de linguagem que 

conhecem, no geral, foram mencionados jogos mais tradicionais, alguns jogos comerciais 

disponibilizados pela rede e, raramente, alguns jogos confeccionados pelas próprias 

professoras. Jogos de reflexão fonológica foram pouco mencionados – apenas duas 

professoras reconhecem que, através dos jogos, “as crianças podem explorar inteligentemente 

o mundo da linguagem, dos textos, das palavras, e também dos sons da língua”. (ARAUJO, 

2017, p. 26). Apenas 2, das 15 professoras, demonstraram um conhecimento maior sobre 

jogos de linguagem, inclusive os confeccionando também.  

Verificamos, assim, que parte das professoras mostram ter conhecimento de alguns 

jogos e materiais lúdicos que poderiam contribuir para o processo de alfabetização e dos 

aspectos da aprendizagem da língua que podem favorecer – geralmente mais os aspectos 

gráficos do que os fonológicos –, citando desde jogos mais tradicionais aos jogos distribuídos 

por programas de alfabetização do governo. Três citaram a caixa de jogos do CEEL/UFPE7, 

distribuída a todas as escolas no contexto do PNAIC. Essas professoras são de escolas que 

participaram da formação do PNAIC. Ainda assim, mesmo algumas professoras que 

participaram do Programa referem-se muito vagamente a esses jogos, não parecendo ter muita 

familiaridade com eles.  

 
6 Programa de formação continuada de professores do Ministério da Educação, desenvolvido em parceria com os 

Estados e municípios, entre 2013 e 2018, em regime de adesão. 
7 Caixa de jogos produzidos pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem, da Universidade Federal de 

Pernambuco, e distribuídas pelo Ministério da Educação, concomitantemente ao PNAIC, em alguns Estados, 

como foi o caso da Bahia. 
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A outra parte das professoras demonstrou conhecer pouco sobre o tema, 2 falaram não 

conhecer nenhum, algumas citam um repertório muito restrito de jogos, e mais 

tradicionalmente usados (ex. dominós ou bingo de sílabas, de letras), também citando 

aspectos mais tradicionais, como memorização de letras, sílabas e ordem alfabética. É 

importante dizer que a escola em que o desconhecimento foi maior é uma das escolas que não 

participou da formação do PNAIC, programa em que houve muita divulgação do uso de jogos 

na alfabetização e a distribuição da caixa do CEEL com os 10 jogos. Podemos, com isso, 

inferir que há uma maior divulgação de jogos junto a docentes que se envolveram como o 

programa de formação do governo federal, mas, ao mesmo tempo, indagar por que essa 

apropriação, ainda assim, é parcial e insuficiente para mobilizar práticas mais consistentes de 

uso de jogos e materiais lúdicos na alfabetização. 

Apesar desse desconhecimento declarado, a análise dos acervos demonstrou que nas 

escolas, em geral, há uma variedade de jogos e todas têm as caixas do CEEL. Embora nem 

sempre em quantidade suficiente – o que pode limitar o uso se não houver um bom 

planejamento de jogos diversificados –, eles estão presentes nas escolas. Apenas em uma das 

escolas constatou-se, de fato, uma escassez de jogos, bem como a existência de jogos em mau 

estado de uso, com mofo, faltando peças, e jogos ainda lacrados. A presença de jogos 

lacrados, no entanto, é algo que se encontra em quase todas as escolas observadas, indicando 

que a falta de jogos não é uma justificativa válida para seu não uso. Além disso, em todas as 5 

escolas os jogos ficam em locais de difícil acesso para as crianças, em muitos casos na sala da 

coordenação, em prateleiras altas, ou até em armários trancados, dificultando também o 

acesso dos professores.  

Um aspecto digno de nota é que, percebe-se, de modo geral, ao longo das entrevistas, 

certa dificuldade em distinguir, em suas falas, os jogos em geral dos jogos de linguagem. 

Quando não perguntamos diretamente sobre jogos de linguagem, raramente foram citados e, 

inclusive, mesmo quando a pergunta foca os de linguagem, foi comum a deriva das falas para 

jogos em geral. Jogos matemáticos e jogos comerciais em geral, como pega-varetas, baralho, 

bingo, memória, sem menção a aspectos linguísticos, foram mais presentes nas entrevistas 

com as professoras. Assim, o que se percebe é que, em muitas das respostas mais engajadas 

em termos de uso de jogos na aprendizagem, elas se referenciavam em práticas não 

diretamente vinculadas à alfabetização. E quando conduzidas a restringirem-se a recursos 

diretamente voltados para alfabetizar, as falas eram hesitantes e pouco efetivas, em termos da 

firmeza de suas práticas relatadas.  
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Os coordenadores das escolas, de forma geral, dizem contribuir e incentivar o uso de 

jogos pelos professores e afirmam que os professores tem acesso livre ao acervo. Uma das 

coordenadoras alegou que o pouco uso de jogos pelos professores se deve à concepção de 

aprendizagem, de alfabetização e a concepção de professor e de aluno, ainda marcadas por 

perspectivas mais tradicionais. Ela ainda associou o pouco uso dos jogos à ideia dos 

professores da situação de jogo como sendo de “bagunça” – o que apareceu também na fala 

dos professores, só que voltada para o comportamento dos alunos nesses momentos mais 

lúdicos. Outra coordenadora disse que o uso dos jogos na sala de aula ainda é pontual, de 

forma esporádica, e acha que falta uma abordagem mais efetiva do uso de jogos na formação 

dos professores, porque eles não sabem a verdadeira importância pedagógica desse recurso. A 

afirmação de que a maioria dos professores vê os jogos como um divertimento, mas não 

verdadeiramente como recurso didático, está em consonância com o que se observou na fala 

de algumas professoras, ainda que, ao serem indagadas diretamente sobre isso, revelavam 

compreender esse valor didático-pedagógico.  

Quanto a isso, Kishimoto (2011) afirma que é preciso haver um equilíbrio entre a 

função lúdica e didática do jogo. Segundo ele, “desde que mantidas as condições para a 

expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador está 

potencializando as situações de aprendizagem.” (KISHIMOTO, 2011, p. 41). Ide (2011, p. 

106) completa afirmando que “o jogo não pode ser visto, apenas, como divertimento ou 

brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo, social e moral”. Na alfabetização, esse equilíbrio deve, de fato, ser buscado a todo 

momento, pois se o professor interrompe o jogo para sistematizar e dar explicações 

linguísticas, perde-se a função lúdica e o jogo deixa de ser jogo; por outro lado, se o jogo é 

utilizado apenas garantindo sua função lúdica, sem planejamento, mediação didática, ação 

intencional de alcançar objetivos de aprendizagem, o jogo é apenas jogo, sem a função 

didática garantida, ainda que o material seja estruturado para abordar determinado conteúdo 

linguístico. Mrech (apud LEAL, ALBUQUERQUE e LEITE, 2005, p. 117) argumenta que 

“brinquedos, jogos, e materiais pedagógicos não são objetos que trazem em seu bojo um saber 

pronto e acabado. Ao contrário, eles são objetos que trazem um saber em potencial. Este saber 

potencial pode ou não ser ativado pelo aluno”. Ou seja, não há garantia de que, por si só, os 

jogos deem conta das aprendizagens visadas, o professor precisa fazer as mediações entre os 

alunos e os recursos materiais, criando outras situações de reflexão fora do jogo, 

sistematizando aprendizagens, articulando-os a outras estratégias voltadas para objetivos de 
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aprendizagem comuns, e tudo isso, sem perder a função lúdica. Jogos são apenas um dos 

recursos para a alfabetização, é necessário lançar mão de outros, de forma articulada e 

intencional. 

Nos relatos das docentes não constatamos o jogo utilizado de forma engessada, 

didaticamente orientado com perda da função lúdica, embora, algumas situações referidas, de 

uso de jogos pautados em memorização de sílabas e letras, certamente podem denotar um uso 

mais didático do que lúdico. Entretanto, o contrário disso, a menção a situações de uso de 

jogos, aparentemente, apenas com função lúdica, sem nenhuma intencionalidade pedagógica 

explicitada, apareceu em alguns relatos.  

Apesar de a maioria das professoras declararem inserir jogos e materiais lúdicos em 

suas práticas pedagógicas – o que não parece se verificar, de fato, se restringirmo-nos aos 

jogos de linguagem –, apenas algumas afirmaram que os incluem no planejamento. Mas, vale 

reafirmar, que, como referido, nem sempre elas estão se referindo a jogos de linguagem. E 

quando o são, é frequente serem relativos a aspectos bem restritos, como memorizar letras e 

sílabas. Outra coisa que vale mencionar é que, muitas vezes, nessa abordagem mais mecânica 

do jogo como recurso para memorizar, a função lúdica, conforme ressalta Kishimoto (2011), 

parece ser perdida, assim como a função didática é muito limitada, na medida em que são 

propostos, em geral, sem um planejamento efetivo que torne o recurso mais produtivo. Como 

ressalta Araujo (2018, p. 312), “recursos pedagógicos o são por estarem pautados em uma 

ação planejada, intencional, a partir de uma mobilização deliberada de certos meios com 

vistas a alcançar um determinado objetivo didático”. Entretanto, não parece, pelas respostas 

em geral, que esses jogos sejam, de fato, incluídos no planejamento e utilizados efetivamente 

como recurso didático, mediado, articulado a outras estratégias com objetivos análogos, 

favorecendo as aprendizagens visadas e, ao mesmo tempo garantindo a função lúdica. Então, 

nada garante que seja, verdadeiramente, um uso bem pensado em relação aos desafios e níveis 

das crianças, aos objetivos de aprendizagem, no conjunto de estratégias às quais lançar mão. 

Soma-se a isso o fato de que, mesmo quando dizem incluir no planejamento, a maioria indica 

um uso eventual de jogos e materiais que propiciem estratégias mais lúdicas de reflexão 

linguística, indicando, de certo modo, a pouca intencionalidade no planejamento dessas 

situações. As que indicam um uso frequente, no decorrer das respostas à entrevista, nota-se 

que se referem a jogos em geral, principalmente jogos que abordam conteúdos matemáticos 

ou de estratégia. Dessa forma, entendemos que, no geral, os jogos não têm presença frequente 

nas salas de aula das professoras entrevistadas.  
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Quanto às justificativas para o uso pouco frequente de jogos e recursos semelhantes 

nas situações de alfabetização, foram as mais citadas: a falta de tempo, o número elevado de 

alunos por turma, as turmas muito heterogêneas, a agitação dos alunos durante o jogo e a falta 

de formação de professores. A questão da formação foi indicada tanto em termos da falta de 

conhecimento de jogos produtivos, de seu uso nas situações didáticas, quanto para a 

confecção de jogos. Em uma escola, 3 professoras indicaram o engessamento gerado pelo 

material Nossa Rede, programa adotado na rede municipal de Salvador a partir de 2016. Vale 

dizer que o Nossa Rede é um programa de base construtivista, numa vertente que não investe 

sistematicamente no ensino do funcionamento alfabético nem considera a reflexão fonológica 

intencional e sistemática como importante conteúdo da alfabetização – aspectos esses que os 

jogos de linguagem são privilegiados em abordar, e a perspectiva mais conciliadora do 

PNAIC trouxe. Os jogos contidos nesse material são quase exclusivamente jogos matemáticos 

e, se os professores se restringem ao material da rede e aos jogos nele contidos, os jogos de 

linguagem ficam esquecidos. Esse é um contexto relevante para a discussão dos dados da 

pesquisa, pois deslinda a questão da imposição de programas que, por vezes, não apenas 

comprometem a autoria docente, como geram uma escola atarefada, pelas exigências 

burocráticas envolvidas em seu cumprimento, numa visão mais gestionária do que, 

efetivamente, pedagógica, frequentemente articulada pelo que Morais (2018) chama de “os 

empresários da educação”. Como discute o autor, esses pacotes “[...] desconsideram, por 

completo, a diversidade dos aprendizes e desrespeitam os conhecimentos e as trajetórias dos 

docentes, querendo que estes, ordeira e docilmente, sigam o que os autores dos pacotes 

impuseram”. (MORAIS, 2018, p. 860)  

Por outro lado, os professores querem orientação, e no caso da nossa pesquisa, nos 

discursos de alguns professores aparece o desejo de que a coordenação pedagógica 

incentivasse e instruísse mais com relação ao uso de jogos, já que, para alguns, falta realmente 

saber como usá-los como recurso didático de uma forma “menos tradicional”. A maioria dos 

professores diz que há o incentivo e acesso livre aos materiais pela coordenação, porém, 

segundo dizem, parece ficar “livre demais”, faltando às vezes um maior direcionamento 

pedagógico. 

Saindo dos materiais estruturados propriamente como jogos, não foram, no geral, 

encontrados materiais didáticos mais lúdicos e voltados para reflexões metalinguísticas nas 

escolas, salvo casos bem particulares de um ou outro professor que os confeccionam. No 

geral, eram materiais bem tradicionais. Como a didática dita construtivista investe na “leitura” 
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de textos memorizados da tradição oral como situação de reflexão sobre a língua escrita, e 

como nos acervos do LAP há materiais que são produzidos a partir desses gêneros orais da 

cultura lúdica, indagamos nas entrevistas como as professoras têm abordado esse repertório 

nas práticas alfabetizadoras, pensando também na posterior divulgação dos materiais, na fase 

da intervenção.  

No que se refere à utilização dos textos da tradição oral no processo da alfabetização, 

todas as professoras os mencionaram como textos produtivos para se trabalhar, por se 

tratarem de textos curtos, que as crianças conhecem de memória ou são facilmente 

memorizáveis. Vale ressaltar que são os gêneros propostos inicialmente no material do Nossa 

Rede. Porém, a referência à abordagem de textos da tradição oral é, em geral, como texto 

escrito para ler, mesmo sem ainda decifrar, para reconhecer palavras, versos, a partir de 

análises diversas das palavras e do texto, situações enfatizadas pela didática construtivista. 

Raramente houve referência ao trabalho com a consciência fonológica de rimas, aliterações e 

outras sonoridades que compõem esses textos, bem como pouco se referiram a sua abordagem 

oral, brincante, articulada à reflexão sobre os sons, tal qual defendida por Araujo (2017). As 

que se referiram às rimas, o fizeram de modo genérico, mais como elemento poético, 

característica do gênero, do que como unidade fonológica relevante para chamar a atenção à 

dimensão sonora da língua na alfabetização. Apenas duas professoras indicaram um trabalho 

com rimas a partir desse repertório, que, de fato, se alinha à abordagem da consciência 

fonológica. Tal como as professoras estão familiarizadas com esses textos, nas situações de 

reflexão elas já os tomam como objetos da escrita, com uma exploração limitada do repertório 

como prática de oralidade e como gênero oral da cultura lúdica infantil. Na verdade, 

tampouco mencionaram as repetições e versificação desses textos como elementos que 

facilitam a identificação das palavras, para “ler sem saber ler”, demonstrando que, mesmo a 

perspectiva posta no material Nossa Rede não é garantida. Esses textos são mais referidos em 

termos da aprendizagem das características e funções desses gêneros e em como a linguagem 

se organiza nos vários gêneros textuais. Ou seja, uma abordagem mais alinhada ao letramento 

do que à alfabetização propriamente dita. E vale ressaltar que, mesmo assim, se suas funções 

e características envolvem a abordagem deles, ao menos inicialmente, como gêneros orais e 

não escritos, como ressalta Araujo (2015), não é garantido que os professores, de fato, 

compreendam o potencial desses textos como cultura lúdica, prática de oralidade, como 

gêneros orais no letramento e, muito menos, como textos privilegiados no processo específico 

de alfabetização.  
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Diante dos aspectos analisados, o que se constatou, de maneira geral, nas 5 escolas, foi 

uma baixa frequência no uso de jogos de linguagem como recurso pedagógico, 

verdadeiramente pensados, planejados e articulados com os conteúdos visados, e pouca 

exploração do repertório lúdico tradicional da infância em situações de reflexão sobre o 

funcionamento alfabético e sua base fonológica. Esses resultados coadunam com os 

resultados parciais verificados em outras 3 escolas, considerando mais 12 professoras do ciclo 

de alfabetização. É digno de nota, no entanto, que alguns docentes manifestaram 

disponibilidade e desejo de incluir mais os jogos em sua prática, de forma fundamentada, 

abrindo brechas para continuarmos investindo nas transformações das práticas pedagógicas, 

que não acolhem, de forma direta, as teorizações do campo nem as orientações das políticas 

públicas.  

Pudemos destacar que, apesar dos discursos de reconhecimento do papel dos jogos na 

alfabetização, esse reconhecimento não necessariamente ressoa nas práticas, demonstrando, 

ao menos, que tal prática não constitui uma prioridade no planejamento dos docentes, por 

motivos diversos, que se situam nas complexas relações entre teoria/concepções, práticas e 

políticas. Entretanto, ao mesmo tempo, ganha relevo o fato de que os professores ficam sem 

apoio, quando os programas e políticas públicas, além de gerarem sobrecarga e, por vezes, 

minimizarem a autonomia docente, não têm como prioridade aspectos que valorizariam a 

reflexão linguística sistemática e o jogo e materiais lúdicos como recursos potentes para a 

alfabetização, sem perder de vista a linguagem como objeto complexo e multifacetado. 

  

Considerações finais 

 

A partir da problemática discutida e dos resultados aqui relatados e analisados, 

conclui-se que é preciso ainda fortalecer metodologias com foco na faceta linguística, 

articuladas às outras facetas da apropriação da língua escrita, conforme discute Soares (2016), 

e os jogos e materiais lúdicos são recursos importantes nesse sentido. Como afirma Araujo 

(2017, p. 43),  

o ciclo de alfabetização [...], que procura firmar metodologias não 

mecanicistas, nem que negligenciem a faceta linguística da 

apropriação escrita, pode se beneficiar de uma perspectiva 

metodológica significativa, reflexiva e, ao mesmo tempo, sistemática 

e efetiva de aprendizagem da notação alfabética e de sua base 

fonológica, a partir de situações lúdicas privilegiadas também para a 

reflexão metafonológica explícita.  
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Essa perspectiva é relevante atualmente, inclusive, para fazer face à tendência das 

políticas nacionais em indicar a abordagem fônica como prioritária, minimizando tanto a 

linguagem como prática sociocultural quanto sua aprendizagem como um processo ativo de 

apropriação, pelas crianças, de um objeto cultural e cognitivo, em contexto das interações 

sociais. 

As análises cruzadas considerando não apenas essas 5 escolas, mas todas as escolas 

envolvidas na pesquisa, inclusive as instituições de Educação Infantil, a partir da 

categorização dos dados, bem como os resultados das fases de observação e intervenção, 

ainda em andamento, irão complementar esses dados parciais e contribuir para uma discussão 

partilhada sobre estratégias didáticas e recursos produtivos para abordar a faceta linguística 

em contextos reflexivos, lúdicos e letrados. Além disso, esses resultados irão contribuir para a 

reflexão mais ampla na qual se assenta essa pesquisa, a saber, a discussão sobre a dimensão 

material da ação e formação docentes, com perspectivas para a formação inicial a partir de 

ações de laboratórios de alfabetização no curso de Pedagogia. 

Embora ainda em andamento, já se pode concluir, com a pesquisa, que essa temática 

precisa ganhar mais destaque no discurso pedagógico e nas práticas educativas – que constitui 

em uma contribuição esperada da investigação. Ao final do desenvolvimento da pesquisa, 

espera-se termos construído um conhecimento inicial sobre as práticas e discursos que 

circulam nas escolas sobre a problemática em questão, que será a base para o 

desenvolvimento de novas pesquisas e intervenções, buscando-se ampliar o campo da 

pesquisa, bem como as articulações entre a produção de conhecimento na Universidade e a 

produção de conhecimento nas e com as escolas. 
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Resumo: O presente estudo visa contribuir para a valorização e reconhecimento dos fraseologismos 

regionais, sobretudo as expressões idiomáticas. O intuito é promover o encontro entre a tradição oral e 

o ensino. Parte-se do pressuposto de que a heterogeneidade léxica constitutiva da língua deve ser 

aprendida e apreciada no espaço educativo, posto que, na prática, a língua é um aglomerado de 

inúmeras riquezas lexicais, além de dialetos geográficos e sociais, diversos estilos, dentre outras 

características associadas às diferentes atividades humanas. Entende-se que um ensino que exclui as 

expressões idiomáticas prejudica a identidade linguística do aluno ao deixar implícito, nesse processo 

de exclusão, a ideia de que essas expressões consistem em desvios. As expressões idiomáticas são 

construídas culturalmente, isto é, são próprias de determinada cultura e língua. Assim sendo, um 

estudo sistemático dessas construções torna a imagem da heterogeneidade regional e da tradição 

cultural linguística mais evidente e clara. 

Palavras-chave: Expressões idiomáticas. Cultura linguística. Alfabetização e letramento. 

 

Introdução 

O léxico de uma língua carrega consigo as marcas identitárias e culturais da 

comunidade linguística que o utiliza, as ideologias que a cerca, seu modo de enxergar o 

mundo e a forma que suas experiências cotidianas são conduzidas. Para compreendermos o 

significado de algumas expressões que se consagram pela tradição cultural popular, torna-

se necessário saber informações linguísticas, culturais, semânticas e sociais que podem ser 

inferidas a partir delas. 

Acreditamos que o conhecimento dessas expressões é extremamente importante não 

só para a ampliação da competência lexical do aluno, mas também para a transmissão de 

valores culturais e de identidade com intuito de se manter viva a tradição cultural de uma 

língua. Apesar disso, percebemos que elas ainda não possuem o seu devido lugar no ensino 

de português para nativos. Isto acontece devido ao preconceito existente em torno dessas 

expressões por causa da sua relação forte com a oralidade. 

Partimos do pressuposto de que a heterogeneidade léxica constitutiva da língua deve 

ser aprendida e apreciada no espaço educativo, posto que, na prática, a língua é um 

aglomerado de inúmeras riquezas lexicais, além de dialetos geográficos e sociais, diversos 

estilos, dentre outras características associadas às diferentes atividades humanas. 
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Na formação histórica e sociocultural de uma comunidade de falantes, a diversidade 

linguística e lexical é resultado da heterogeneidade cultural e da necessidade de se 

comunicar. Assim, o presente estudo é importante para a reflexão dessa manifestação tão 

rica da língua que é a expressão idiomática. 

 

As expressões idiomáticas 

As expressões idiomáticas pertencem ao grupo das unidades fraseológicas. Esta, por 

sua vez, é objeto de estudo da Fraseologia. Esta ciência trata das combinações de elementos 

linguísticos de certa língua com relação semântica e sintática cujo significado se dá pela 

união dos seus componentes, não pertencendo a uma categoria gramatical específica. 

A Fraseologia é um veículo de identidade e de cultura, pois delineia a sabedoria de 

um povo, as experiências do dia a dia, do mundo real. As unidades que a integram são 

meios de conhecimento da história e de um cenário social no decorrer dos anos, trazendo 

vivências de uma ou mais gerações. 

As unidades fraseológicas, para Silva, que realiza estudos fraseológicos em língua 

espanhola, consistem em “combinações estáveis de palavras que apresentam certa fixação 

de forma e significado, entre outras características” (SILVA, 2011, p.162). 

Já Vilela (2002), baseado em ideias de especialistas em fraseologia, postula uma 

definição semelhante e ainda acrescenta que essas combinações podem adotar a função e 

significado de lexemas. Para o autor, as fraseologias possuem função nomeadora, que pode 

ser dividida em 1) nomeação primária e 2) nomeação secundária. 

As unidades fraseológicas são compostas por provérbios, locuções, frases 

proverbiais, clichês, gírias, colocações, frases feitas, modismos, idiotismos, palavrões e 

expressões idiomáticas. Em relação à expressão idiomática, unidade focalizada nesse 

estudo, podemos dizer que é uma unidade lexical complexa e indecomponível, e não apenas 

uma locução (Xatara, 1998; Tagnin, 1989). Desse modo, em sua composição, seus 

elementos não se separam e ainda podem sofrer pequenas modificações, sem que se 

comprometa o sentido comum da estrutura completa. 

Xatara (1998, p.49) define o seguinte conceito: “expressão idiomática é uma lexia 

complexa indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição cultural”. 

Assim, para que seja classificada como idiomática, uma lexia complexa possui três 
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aspectos que atuam em seu processo de lexicalização: indecomposição, a conotação e a 

cristalização. 

Essas unidades lexicais complexas são indecomponíveis em sua forma e conteúdo 

na medida em que sua distribuição admite: 

I. Troca de elementos por outros semelhantes; 

II. A introdução de elementos pertinentes; 

III. A inserção de certas categorias gramaticais. 

 

Ao mesmo tempo, de modo funcional, uma expressão idiomática é unidade 

locucional ou frasal que constitui uma combinatória fechada, de distribuição única ou 

bastante restrita, pois se apresenta como sintagma complexo que não tem paradigmas, ou 

seja, quase nenhuma operação de substituição característica das associações paradigmáticas 

pode ser normalmente aplicada. Dessa forma, essa expressão é conduzida pelo “princípio 

da distribuição única ou restrita” (XATARA, 2001, p.52). Isso quer dizer que, os 

componentes da expressão idiomática, não podem ser fragmentados. 

O segundo aspecto da natureza de uma EI atribuída por Xatara, a conotativa, 

consiste na motivação metafórica na origem da expressão. Além disso, no processo de 

construção discursiva, com fins de criação do seu significado, cada elemento da 

combinação abandona seu sentido próprio e dessemantiza, ou seja, altera sua significação. 

De modo que em descascar um abacaxi, sabemos que uma pessoa pode realmente tirar a 

casca da fruta com uma faca representando o seu sentido denotativo, ou o falante pode 

ocorrer à produção de um efeito especial transferindo o sentido denotativo para o 

conotativo, no caso, ter de resolver uma situação difícil, complicada. 

Outro aspecto importante para o processo de lexicalização de uma expressão é o seu 

uso constante por uma determinada comunidade de falantes, configurando a sua 

cristalização - terceiro aspecto já citado de uma EI. Assim, ao adquirir o caráter imutável 

em seu sentido, a EI cristaliza-se em uma língua e é propagada de geração em geração nas 

diversas situações reais de comunicação. 

À vista disso, a frequência do emprego da EI irá convencionar o seu sentido na 

comunidade. Esta dinâmica irá garantir elevado nível de codificabilidade, tornando uma 

combinação lexical reconhecida pelos indivíduos. Seria, pois, “a sua consagração pela 
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tradição cultural que o cristaliza em um idioma, tornando-o estável em significação” 

(XATARA, 1998, p. 151). 

Tagnin (1989) trabalha com dois aspectos diferentes para combinações: a 

convencionalidade e a idiomaticidade. Assim, a autora, estabelece a distinção entre EIs e 

expressões convencionais. Para ela, 

• Expressões idiomáticas: são estruturas cujo sentido não possui 

previsibilidade, assim não pode ser entendido somando o significado de cada elemento que 

a compõe. Exemplos: procurar sarna para se coçar, deixar o barco correr, tirar a barriga 

da miséria. 

• Expressões convencionais: São estruturas consagradas, por convenção social 

(por costume) que possuem sentido claro ou literal. Exemplos: Feliz natal, doce ilusão. 

Assim, a autora afirma que nas EIs o significado não corresponde à soma dos 

significados das partes. No caso de pagar o pato, por exemplo, não significa que alguém 

vai saldar o custo em dinheiro de um pato. Sobre isso, Tagnin, alguns anos depois, também 

afirma que muitos estudiosos concordam que “o significado da expressão toda não [é] 

previsível a partir do significado de suas partes” (TAGNIN, 2005, p.62). 

Expressões idiomaticas como parte da identidade cultural de uma comunidade 

linguistica 

O léxico também pode ser considerado como a manifestação de identidade cultural 

de um povo. Assim, o tipo de palavras que usamos e as escolhas linguísticas que fazemos 

consistem em traços claros do grupo a que pertencemos, no qual tecemos nossa identidade. 

Uma das possibilidades de sistematização didática no ensino do léxico com vistas a 

alcançar resultados positivos através de diferentes estratégias é trabalhar em sala de aula 

com as expressões idiomáticas, que consiste no recorte do léxico de uma língua. 

Acreditamos que todo indivíduo está num processo contínuo de construção do 

léxico, de modo que seria impossível ele dominar totalmente todas as palavras e expressões 

de sua língua. Segundo Biderman, 

Qualquer sistema léxico é a somatória de toda a experiência 

acumulada de uma sociedade e do acervo da sua cultura através das 

idades. Os membros dessa sociedade funcionam como sujeitos-

agentes, no processo de perpetuação e reelaboração contínua do 

Léxico da sua língua (BIDERMAN, 2001, p.179). 
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Nesse sentido, na escola, o aluno se encontra em fase de ampliação e estruturação 

do seu léxico, cabendo a ela a função de propiciar condições para que o educando domine, 

ao menos, o vocabulário de sua língua. Com relação ao ensino do léxico não podemos 

negar que 

a leitura é responsável por uma aquisição maior do léxico na 

infância. A criança que aprender a ler primeiro ou que tiver o hábito 

da leitura é a que terá adquirido maior léxico de sua língua materna. 

Do ponto de vista pedagógico os exercícios propostos para o ensino 

do léxico devem partir de produções espontâneas da criança 

(XATARA, 2005, p. 22). 

Segundo Castilho (2003), todos os signos linguísticos são encontrados no léxico de 

uma língua. Com base nisso, há diversas e distintas noções sobre o léxico: 

Quadro 1 : Definição de léxico conforme diversos autores. 

 

AUTOR (ANO) DEFINIÇÃO DE LÉXICO 

 
Câmara (1986) 

a parte do vocabulário correspondente às palavras ou 

vocábulos providos de semantema ou vocábulo que é 

lexema. 

 
Perini (1995) 

lista das palavras do português; repositório de informação 

idiossincrática (não diretamente governada por regras) da 

língua. 

 

Mascuschi (2004) 
Nível da realização linguística tido como o mais instável e 

até certo ponto incontrolável. 

Krieger (2006) 
é um componente de muitas facetas. 

 

Antunes (2012) 
Inventário dos itens linguísticos com que expressamos as 

categorias e subcategorias cognitivas. 

Fonte: Elaborado pela 

autora. 

Chafe (1979), Marcuschi (2004) e Antunes (2012) comungam das mesmas ideias ao 

afirmarem que o inventário de uma língua sofre influências não linguísticas, a ponto de não 

se admitir que este seja considerado sem se atentar aos aspectos da cognição social. Assim, 

as palavras estão relacionadas às informações e noções adquiridas pelo indivíduo em seu 

meio social e cultural. Como a linguagem é o intermédio da nossa interação com o mundo, 

percebe- se que essa relação ocorre entre as categorias cognitivas que os indivíduos 

constroem dos elementos, de acordo com a experiência. As formas oferecidas na língua vão 
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expressar essas categorias, de outro modo. Podemos dizer que as palavras consistem na 

representação dessa categorização. 

Devido à fluidez, à dinamicidade da língua e à capacidade de criatividade dos 

falantes, diversas formas entram e saem do léxico. Sobre isso, Castilho afirma que, 

as palavras e suas propriedades não são apriorísticas, não representam 

uma espécie de “pacote” que recebemos pronto, assumindo-se aqui, ao 

contrário, que esse tipo de conhecimento linguístico é continuadamente 

refeito nas situações concretas da fala. Nossa atitude em relação à língua é 

sempre dinâmica e criativa (CASTILHO, 2010, p. 110). 

Assim, a ampliação do léxico de uma língua se dá na medida em que acontecem 

inúmeros processos que, muitas vezes, costumam coexistir, o que caracteriza em seu 

constante movimento de renovação. Nas palavras de Chafe, 

O inventário de unidade lexicais numa língua pode ter um núcleo bastante 

estável, que muda apenas gradualmente com o tempo, mas ele está 

constantemente variando nas bordas, com o acréscimo de novos 

elementos e a perda de velhos, num andamento que é extraordinariamente 

rápido em relação ao andamento da alteração linguística como um todo 

(CHAFE, 1979, p. 107). 

Nesse âmbito, Borba (2003, p.21) ainda amplia mais a noção de variabilidade do 

léxico ao dizer que dos elementos que compõe a língua, ele “é o mais compósito por ser o 

mais vulnerável a pressões em vários sentidos, internas e externas”. Seguindo esse 

caminho, o autor ainda propõe a observação do léxico sob duas perspectivas: da estrutura 

física ou mórfica (ligado a fatores internos) e do conteúdo semântico (influência de fatores 

externos). Da perspectiva mórfica, há as lexias simples e compostas (ver seção 1.3). 

Uma palavra pode passar pelo processo de “lexicalização”, isto é, pelo meio que 

permite a criação e inserção de novas formas ao léxico. Para Castilho (2003), depois de 

criadas elas passam por mudanças em suas categorias e subcategorias cognitivas, assim 

como em seus papéis semânticos, ou passam pelo processo contrário, ou seja, entra em 

desuso, caracterizando o processo de “deslexicalização”. Vale dizer que esse processo não 

ocorre rapidamente e nem atinge os dialetos ao mesmo tempo. 

Antunes (2012, p. 24) levanta a marginalização do léxico e do vocabulário no 

ensino de língua. Para a autora, isso ocorre devido à supervalorização e exclusividade da 

gramática na sala de aula, que se baseia em uma visão simplista de que “estudar uma 

língua” significa meramente “estudar suas regras e normas”. A autora observa que boa 
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parte dos livros didáticos do Ensino Fundamental subjuga o estudo do léxico, destinando-o 

em apenas um capítulo que aborda os processos de “formação de palavras”: a 

caracterização desses processos com alguns exemplos e atividades finais que visam à 

análise de palavras. Assim, “o destino que terão as palavras criadas é silenciado. O 

significado que tem a possibilidade de se criar novas palavras pouco importa. Também 

pouco importa a vinculação de tais criações com as demandas culturais de cada lugar e de 

cada época” (ANTUNDES, 2012, p. 21). 

Cultural linguística regional em sala de aula 

Apesar de serem de natureza oral, as expressões idiomáticas estão fortemente 

presentes na linguagem publicitária, em textos literários, na Tv, no rádio, dentre outros. 

Apesar disso, essas expressões ainda vêm sendo negligenciadas no ensino de língua. Umas 

das justificativas para esse descaso estaria relacionada ao fato de elas possuírem menos 

prestígio por estarem constantemente presentes na oralidade e oriundas da sabedoria 

popular, desvalorizada socialmente, uma vez que o ensino legitimado seria exclusivamente 

o das normas que regem a escrita. 

Entretanto, entendemos que essa ideia de privilegiar certos conceitos no ensino de 

língua em detrimento de outros se pauta no julgamento com caráter depreciativo da 

oralidade, sobretudo do léxico, parte integrante da língua. Vale ressaltar que essa 

supervalorização da escrita em detrimento da oralidade está associada, segundo Bagno 

(2001; 2003; 2007; 2011), ao preconceito linguístico, que por outro lado possui suas bases 

alicerçadas no preconceito social. 

Assim, os falantes que não dominam o português padrão, variedade caracterizada 

nas regras gramaticais, estariam marcados pela estigmatização linguística. Goffman propõe 

o conceito de estigma fundamentando na ideia de que os indivíduos que não se enquadram 

nos padrões prestigiados pela sociedade deterioram a ordem social: 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que 

ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram 

numa categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie 

menos desejável [...]. Assim deixamos de considerá-la criatura comum e 

total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é 

estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande 

[...] (GOFFMAN, 1988, p.12). 

Apesar dos estudos de Goffman estarem relacionados à estrutura da sociedade, a  

noção de estigma pode perfeitamente se encaixar na supervalorização do português escrito. 
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Isso levando em consideração o fato de que esta supervalorização está de acordo com as 

regras prescritas pela parte privilegiada da sociedade e que os fenômenos linguísticos reais 

caminham do lado contrário a esses padrões do que seria o ideal de língua. 

Assim, entendemos um ensino que exclui as Unidades fraseológicas, sobretudo as 

expressões idiomáticas, condena a identidade linguística do aluno, reproduzindo o 

preconceito social ao enfatizar que essas expressões consistem em desvios, o que oculta o 

caráter ideológico do estigma. A escola impõe a rejeição dos fenômenos considerados fora 

do padrão, o que gera a falta de confiança do educando em si mesmo. 

Em se tratando do aspecto cultural das expressões idiomáticas, acreditamos que a 

sua inserção em sala de aula enriquece e facilita o ambiente do ensino, pois trazem 

informações culturais ao revelar características de um povo, bem como seus sistemas de 

valores. E, além disso, 

Para um aprendiz de língua materna, elas não são, entretanto, tão 

evidentes quanto se imagina. Conhecer colocações, expressões 

idiomáticas, locuções gíricas, fórmulas situacionais, provérbios, anexins 

etc., requer certo tempo  de exposição à própria língua nativa desse 

falante, sem falar das variações sociolinguísticas, sobretudo diatópicas, 

que um país extenso como o nosso está suscetível (XATARA, 2013, 

p.48). 

Na abordagem dessas expressões em sala de aula, não podemos deixar de lado a 

relação inseparável entre língua, identidade e cultura e sua relação com o contexto de 

ensino. Sobre isto, Elia (1987, p.59) diz que “as línguas são fatos de cultura, isto é, criações 

homem”. Especificamente sobre as EIs, Camacho comenta que “refletem e determinam 

pensamentos, valores e posturas de grupos socioculturais e são umas das responsáveis pela 

sustentação da identidade e da diversidade léxico-cultural” (CAMACHO, 2008, p. 134). 

Assim, o ensino sistematizado das expressões idiomáticas, fruto da tradição cultural 

de um povo, faz-se urgente no ensino de língua de língua portuguesa para nativos. Porém, 

para Kramsch (1996, p. 6), no contexto de sala de aula infelizmente “os professores 

ensinam língua e cultura, ou cultura na língua, mas não a língua como cultura”. Jorge e 

Jorge também levantam essa relação entre cultura e Eis, ao dizer que, 

[...] se encontram registrados traços de ontem e de hoje que descrevem os 

homens, as relações entre eles e, no sentido mais lato, a própria sociedade. 

A idiomaticidade oferecenos a possibilidade de enriquecer o nosso 

idiolecto, actualizando-o constantemente. Campo quase infinito de 
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mistérios, de jogos, de ironias... selado pelo poder que o povo tem de 

recriar a sua própria linguagem (JORGE; JORGE, 1997, p.11). 

Entendemos, pois, que trabalhar as expressões idiomáticas é também discutir a 

cultura nas aulas de ensino de língua materna fazendo reflexões da língua e mostrando que 

a diversidade cultural está presente não só no país, mas também, em âmbito regional, e até 

dentro de nossa comunidade, do ambiente de convivência. Nesse sentido, os PCNs trazem 

que o ensino leva o aluno a 

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 

culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais (BRASIL, 1997, p. 8). 

Sobre a relação entre língua e identidade, Hall (2006, p. 23) apresenta que o 

indivíduo é “[...] visto como uma figura discursiva, cuja forma unificada e identidade 

racional eram pressupostas tanto pelos discursos do pensamento moderno quanto pelos 

processos que moldaram a modernidade, sendo-lhes essenciais”. Isso ratifica o caráter 

mutável da língua na medida em que ela é fluída e dinâmica. Além disso, 

Nós sabemos o que é a "noite" porque ela não é o "dia". Observe- se a 

analogia que existe aqui entre língua e identidade. Eu sei quem "eu" sou 

em relação com "o outro" (por exemplo, minha mãe) que eu não posso ser 

(HALL, 2006, p.10). 

Por último, também entendemos que o ensino das pressões idiomáticas proporciona 

a ampliação lexical, o que levará o falante a ter maior propriedade na escolha ao utilizar o 

vocabulário de sua língua. Em relação a isto, Nogueira (2008) corrobora a importância do 

ensino dessas UFs para o processo de ensino- aprendizagem do léxico ao mencionar sobre a 

formação da consciência do educando sobre a existência do “tesouro fraseológico” em sua 

língua. 

Além do desenvolvimento da competência lexical, o autor ainda cita outra a ser 

desenvolvida: a fraseológica. Para ele, essa competência está relacionada à “capacidade de 

gerir as UFs dentro do discurso” (NOGUEIRA, 2008, p. 104). Desse modo, as duas 

competências estão intimamente interligadas. 

 

Conclusão 
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Com este estudo procuramos estabelecer um diálogo entre as expressões idiomáticas 

e o ensino de português para nativos, uma vez que, essa relação contribui 

significativamente para a valorização e reconhecimento dessa manifestação da língua 

falada e escrita. Além disso, observamos que essas expressões fornecem informações que 

nos fazem conhecer uma determinada cultura. 

Desse modo, a inserção dessas expressões no contexto do ensino de língua 

portuguesa consistiria em um meio de se trabalhar a cultura, também pelo fato de permitir 

que os usos do português permaneçam vivos e não se tornem esquecidos pelos jovens. Com 

intuito de promover a atitude de tolerância e respeito diversidade das expressões vindas da 

sabedoria popular. 

Esperamos com este estudo, contribuir para as práticas pedagógicas relacionadas ao 

ensino das expressões idiomáticas nas aulas de língua materna. Acreditamos que é no 

movimento reflexivo de repensar suas ações e na dimensão de sua prática que o professor 

se torna agente de transformações na sociedade e na escola. 
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Resumo: A presente pesquisa, apoiada em uma concepção de aprendizagem interacionista e uma 

concepção dialógica de língua, seguindo referenciais teóricos como Piaget, Vygotsky, Bakhtin e 

Ferreiro, investiga o processo de aprendizagem da ortografia. Partindo da hipótese de que uma 

multiplicidade de fatores linguísticos e sociais pode contribuir para um maior ou menor desempenho 

ortográfico por parte do aluno, o trabalho foca, sobretudo, o papel das práticas interativas neste 

processo. Através de uma abordagem longitudinal, conta com 5 etapas de coleta de dados, realizadas 

semestralmente, com os alunos de uma mesma turma, durante seu percurso do 2º ao 4º ano do Ensino 

Fundamental. O tratamento dos dados envolve tanto a análise da evolução do desempenho ortográfico 

de cada aluno e do grupo como um todo, quanto o cruzamento deste desempenho com as práticas 

interativas observadas. A análise é realizada sob a óptica do paradigma indiciário proposta por 

Ginzburg. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Interação. Ortografia. 

 

 

Contexto histórico 

 A história da ortografia está entrelaçada à história da escrita. A busca por uma 

padronização na maneira de se escrever começou a partir do surgimento da imprensa. Com a 

difusão da escrita em larga escala, a uniformidade no modo de se grafar as palavras passou a 

se constituir uma necessidade. 

 Nos idiomas românicos (português, francês, espanhol e italiano), algumas adaptações 

do alfabeto latino foram necessárias para haver adequação aos novos sistemas fonéticos e 

fonológicos (BECHARA, 2009).   

 Segundo Cagliari (2009), a ortografia da língua portuguesa pode ser dividida em três 

períodos: 

a) Fonético: período abarcado entre o surgimento dos primeiros documentos redigidos 

em português até o século XVI. Nesta fase, o que predominava era a maneira como se 

pronunciavam as palavras. A padronização da escrita não estava constituída, 

evidenciando-se certa flutuação no modo de se escrever determinados vocábulos. A 

preocupação em redigir exatamente do modo como se falava transparecia em todos os 

textos, apesar da variação ortográfica existente entre eles. 

b) Etimológico: vigente entre os séculos XVI e XVII, a ortografia desta época era 

marcada pelo eruditismo característico do período. Com o pretexto de refletir nas 

palavras suas origens etimológicas gregas e romanas (e a suposta intenção subjacente 

de aproximar a língua portuguesa das línguas inglesa e francesa, detentoras de maior 

prestígio), algumas normas ortográficas passaram a vigorar. Entre elas, o uso de 
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consoantes insonoras e geminadas, a duplicação de consoantes intervocálicas e a 

introdução de letras como o k, w e y (até então, ausentes da língua portuguesa).  

c) Usual: marcado pela tentativa dos gramáticos do século XIX, de não só impor, mas 

também explicar as razões das normas ortográficas, este período configurou-se como 

uma tentativa de conciliar os fatores fonéticos e etimológicos na determinação dos 

padrões de escrita. Segundo Fernandes (s/d), são características da gramática e 

ortografia desta época: descrição detalhada do sistema fonético do português; 

regularização da grafia dos ditongos orais e nasais; uso das letras “e” e “o” para 

representar as vogais finais pós tônicas, mesmo nos casos em que a fala registra o som 

de “u”; recomendação de uso da trema nos casos em que a letra “u” soar após as 

consoantes “q” ou “g”; manutenção do uso do “h” inicial em conformidade com 

critérios etimológicos. 

  O uso de diacríticos (acentos graves e agudos, til, trema e cedilha) para marcar 

diferenças de pronúncia levou a um distanciamento entre a ortografia do português praticado 

no Brasil e em Portugal. Com isso, um novo objetivo passou a ser perseguido pelos governos 

de ambos os países: a busca por uma “ortografia simplificada”, que padronizaria a escrita da 

língua portuguesa para brasileiros e portugueses (CAGLIARI, 2009). 

 A última tentativa de simplificação entre ambas as ortografias foi o Acordo 

Ortográfico de 1990, em vigor desde 2009, e que se tornou de uso obrigatório em 2016. 

 As constantes modificações introduzidas na língua portuguesa – com acordos 

ortográficos do passado e do presente - acarretam, de certa forma, dificuldades aos usuários 

da língua escrita. A obrigatoriedade legal de se escrever de uma forma e não de outra também 

gera alguns transtornos, afinal, como afirma Cagliari (2009, p. 22) 

 

[...] pela sua natureza, a ortografia não pode ser objeto de lei. Não faria 

sentido fazer leis que controlassem a variação e a mudança linguística, o 

modo de falar das pessoas, as estruturas sintáticas e discursivas, os gêneros 

discursivos etc. Mas há sempre um gramático ou um político de plantão, 

morrendo de vontade de que os outros falem ou escrevam como eles. 

Algumas instituições, em geral as Academias de Letras ou de Ciências, 

conseguem, às vezes, impor certas regras que acabam influenciando o uso da 

ortografia na sociedade. [...] O português foi além e acabou transformando as 

propostas das Academias em letras da lei. 

 

 Neste contexto de mudanças no modo de escrita, quando todos os usuários da língua 

portuguesa veem-se às voltas com a necessidade de se reapropriarem das normas ortográficas, 

é válido refletir sobre as vantagens e desvantagens das diferentes maneiras de se ensinar 
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ortografia na escola. Para dar seguimento a essa proposta, é preciso compreender os processos 

cognitivos envolvidos na aprendizagem das normas ortográficas.  

 

O ensino da ortografia na escola 

 O professor que queira refletir sobre o ensino e a aprendizagem desse tema deve ter 

em mente, em primeiro lugar, a função da ortografia. 

 Segundo Cagliari (2009, p. 38), “a função principal da ortografia é a de permitir a 

leitura”. Além dessa, há uma segunda função, que é a de neutralizar as variações linguísticas 

entre os falantes e escritores de uma língua.  

 Considerando-se essa função de neutralização, é possível supor que a escola, em 

alguma medida, ao ensinar ortografia, esteja desconsiderando as variações linguísticas 

trazidas pelos alunos. Nas palavras de Bagno (2010, p. 28-29) 

 

O português não padrão é a língua da grande maioria pobre e dos analfabetos 

do nosso povo. [...] É também, consequentemente, a língua das crianças 

pobres e carentes que frequentam as escolas públicas. Por ser utilizado por 

pessoas de classes sociais desprestigiadas, marginalizadas, oprimidas pela 

terrível injustiça social que impera no Brasil [...], o português não padrão é 

vítima dos mesmos preconceitos que sofrem essas pessoas. [...] Alguns 

estudos têm revelado uma triste realidade no nosso sistema educacional. Os 

professores, administradores escolares e psicólogos educacionais tratam o 

aluno pobre como um “deficiente” linguístico, como se ele não falasse 

língua nenhuma, como se sua bagagem linguística fosse “rudimentar”, 

refletindo, consequentemente, uma “inferioridade” mental. 

 

 

A atitude da escola que desconsidera as variações linguísticas dos alunos, 

preocupando-se prioritariamente em descrever fenômenos linguísticos da norma padrão 

corresponde, em certa medida, ao que Geraldi (2006) classifica como um ensino descritivo, 

no qual a descrição de conceitos que apresentam as características estruturais da língua 

prevalecem sobre a elaboração de estratégias voltadas à aquisição de habilidades de uso dessa 

língua.  

Não se pretende afirmar, com isso, que se deva desconsiderar o ensino da ortografia. 

Escrever segundo a norma padrão é uma habilidade necessária em variados contextos sociais, 

e é função da educação escolar subsidiar o aluno para que ele seja capaz de fazer isso. 

Entretanto, para que a escola, a um só tempo, respeite as variações linguísticas de seus 

educandos e não abra mão de sua função, as atividades dirigidas ao ensino da língua 

portuguesa como um todo, e aquelas voltadas especificamente ao ensino da ortografia 
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[...] devem girar em torno do ensino da língua e apenas subsidiariamente se 

deverá apelar para a metalinguagem, quando a descrição da língua se impõe 

como meio para alcançar o objetivo final de domínio da língua, em sua 

variedade padrão. (GERALDI, 2006, p. 46) 

 

 Assim sendo, é preciso que o professor, ao ensinar ortografia, considere seus alunos 

como usuários competentes da língua. Ainda que possam infringir o sistema ortográfico de 

sua língua, crianças que compreenderam o sistema alfabético de escrita dificilmente 

infringirão seu sistema gráfico (MOREIRA e PONTECORVO, 1996). Em outras palavras, o 

escritor iniciante pode transgredir regras que determinam “o emprego das letras segundo as 

circunstâncias” (GAK, 1976, p. 23), mas provavelmente não desrespeitarão as relações 

abstratas entre sons e letras, ou os “meios de que uma língua dispõe para exprimir os sons” 

(Ibidem). 

 O erro ortográfico é admitido na escrita de estudantes recém-alfabetizados porque, 

apesar de os grafemas representarem os fonemas na língua portuguesa, a relação entre ambos 

nem sempre é biunívoca (NÓBREGA, 2013). Há situações em que o nome das letras não tem 

correspondência com seu valor de base (BLANCHE-BENVENISTE e CHERVEL, 1969); 

outras em que as regularidades são contextuais, ou seja, em que o grafema assume um valor 

derivado de sua posição na palavra; outras, ainda, em que o grafema assume um valor 

arbitrário, os chamados “contextos irregulares” (NÓBREGA, 2013, p.28). 

 Com tantas dificuldades, é preciso levar em conta, ao se analisar escritas de crianças 

recém alfabetizadas, não apenas as regras que elas não conhecem, mas principalmente aquilo 

que elas já sabem. Ao omitir, adicionar, transpor ou substituir letras em um determinado 

vocábulo, os alunos revelam o conhecimento ortográfico que possuem. O erro visto como 

constitutivo do processo da aprendizagem adquire outra dimensão, porque 

 

[...] se a ortografia é tudo aquilo que introduz modificações no sistema 

alfabético, entendido como “uma escrita que exprime os sons isolados de 

uma língua” (GELB, 1973, p. 18), poderíamos julgar “ortográficas” certas 

grafias não convencionais. Em outros termos, poderíamos considerar 

“ortográficas” grafias que, em certos momentos evolutivos, apresentassem 

de modo consistente correspondências assimétricas com os sons. 

(MOREIRA e PONTECORVO, 1996, p. 80). 

 

 

 Considerando-se, portanto, os conhecimentos ortográficos existentes por trás das 

transgressões dos alunos, e a busca por uma regularidade que se vislumbra através deles, é 

possível compreender alguns processos cognitivos envolvidos na aprendizagem da ortografia. 
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Vários autores (ALVARENGA, 1995; CAGLIARI, 1989, 1998; CARRAHER, 1985; 

LEMLE, 1995; MORAIS, 1997, 2006, entre outros), ao analisarem desvios ortográficos 

cometidos pelos alunos, organizaram tipologias de erros com indicadores precisos acerca do 

que as crianças sabiam, e do que precisavam aprender. 

 A partir dessa nova perspectiva, que leva em consideração não apenas os acertos, mas 

também os erros, classificando-os de acordo com os conhecimentos que levaram a eles, 

Morais (2006) estabeleceu alguns princípios norteadores para o ensino de ortografia, a saber: 

• A exposição constante dos alunos a materiais impressos, utilizando-se modelos nos quais 

figure a norma ortográfica; 

• A criação, por parte do professor, de situações didáticas que levem à explicitação dos 

conhecimentos infantis sobre ortografia; 

• A definição de metas ou expectativas para o rendimento de cada turma, ao longo da 

escolaridade. 

 Apesar das contribuições dos autores aqui citados, ainda é relativamente escassa a 

bibliografia sobre o assunto. A aprendizagem da ortografia é associada, rotineiramente, a um 

ensino normativo, descritivo e pouco produtivo sob o ponto de vista do aluno. As atividades 

de diagnóstico do desempenho ortográfico prevalecem nas escolas, em detrimento daquelas 

voltadas ao ensino propriamente dito (MORAIS, 2006). 

 Neste sentido, a presente pesquisa busca contribuir com a compreensão dos processos 

cognitivos e interacionais envolvidos na aprendizagem da ortografia. Para isso, parte de uma 

concepção de aprendizagem interacionista (COLELLO, 2015; MACEDO, 2002; MATUÍ, 

1996; PIAGET, 1979; VYGOTSKY, 1984, entre outros); de uma visão dialógica de língua 

(BAKHTIN, 2002; GERALDI, 2006; COLELLO, 2007); e de um modelo de ensino por 

resolução de problemas (WEISZ, 2001; LERNER, 2002), que considere o papel do professor 

como mediador dos conhecimentos, e a didática específica de cada área como uma estratégia 

eficaz para a aprendizagem dos conteúdos escolares. 

 A partir da identificação e explicação dos processos que orientam a aprendizagem da 

ortografia, espera-se contribuir com a construção de uma nova didática da língua escrita, 

especialmente no que concerne ao ensino de ortografia no decorrer do Ensino Fundamental I. 

Tal como Colello (2011, p. 11) pode-se afirmar que  

Indiscutivelmente, o que dá sentido a esse trabalho é o objetivo maior de 

contribuir para a revisão das práticas pedagógicas – um compromisso 

profissional, mas também político: o desafio de erradicar o analfabetismo no 

país, aprofundar a inserção da população no mundo letrado, ampliar o acesso 
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aos bens culturais e assim investir na constituição de uma sociedade 

efetivamente democrática. 

 

 Reconhecer, por um lado, o dialogismo da língua, considerando-o nos processos de 

ensino; e, por outro, a necessidade e capacidade dos alunos de se apropriarem das normas 

ortográficas de forma reflexiva e construtiva, significa, de certa forma, rever as práticas 

pedagógicas e colaborar com a construção de uma sociedade mais democrática. 

 

Caminhos da pesquisa 

 Buscando contribuir para uma maior compreensão dos processos de aprendizagem da 

ortografia, a presente pesquisa investiga como esta aprendizagem pode se constituir a partir 

das práticas interativas que costumam se desenvolver em sala de aula (especialmente a 

interação professor-aluno e a interação entre pares). 

 Para isso parte-se das concepções de sujeito cognoscente e aprendizagem 

interacionista; língua como prática dialógica e didática da língua voltada à formação de 

leitores e escritores competentes nas práticas sociais da escrita. A conjunção destas 

concepções leva ao pressuposto de que a aprendizagem da ortografia se dá não apenas por 

memorização, mas principalmente pela reflexão acerca deste objeto de ensino. 

 Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho é analisar o modo como a aprendizagem 

da ortografia se constitui a partir de diferentes práticas interativas. Já os objetivos específicos 

podem ser descritos em: 

* Explicitar possíveis regularidades na evolução da aprendizagem ortográfica de alunos do 2º 

ao 4º ano do Ensino Fundamental I, relacionando-as às tendências já apresentadas na 

literatura sobre o assunto (ALVARENGA, 1995; CAGLIARI, 1989, 1998; CARRAHER, 

1985; LEMLE, 1995; MORAIS, 1997, 2006, entre outros). 

* Analisar possíveis diferenças no desempenho ortográfico dos alunos em diferentes 

propostas de trabalho: na escrita de palavras isoladas e na reescrita de textos previamente 

lidos. 

* Analisar o papel da interação entre aluno e professor (representado pela pesquisadora), em 

situações de aprendizagem que privilegiem intervenções docentes previamente programadas, 

com o objetivo de fazê-lo refletir sobre a ortografia. 

* Analisar o papel da interação entre pares na construção da aprendizagem da ortografia pelas 

crianças, a partir da correlação entre o processo interlocutivo estabelecido nas duplas de 

trabalho durante a produção escrita e o resultado (o texto produzido por elas). 
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Assume-se, para fins deste trabalho, a hipótese de que as diferentes condições de 

interação, variando ao longo do tempo e em um dado contexto de produção, geram diferentes 

impactos no processo de aprendizagem da ortografia. 

  Para o desenvolvimento da pesquisa (coleta e análise de dados), foram estabelecidos, 

por um lado, dois eixos de investigação, relacionados ao tipo de interação proposto: 

• Interação entre a criança e o adulto (professor/pesquisador). 

• Interação entre duas crianças. 

 Por outro lado, mais duas instâncias de investigação se configuram, relacionadas ao 

contexto de produção textual proposto: 

• Escrita de palavras. 

• Reescrita de textos conhecidos. 

 As duas frentes de investigação entrecruzam-se, e o cruzamento entre cada par de 

eixos/instâncias gera uma situação de coleta de dados diferente, conforme descrito na 

metodologia. 

 

Metodologia  

 Configuram-se sujeitos da pesquisa 20 alunos, acompanhados em uma perspectiva 

longitudinal, do 2º ao 4º ano do Ensino Fundamental I. 

 Foram realizadas 5 situações de coleta de dados, com intervalos de 6 meses, iniciando-

se quando as crianças estavam no primeiro semestre do 2º ano e encerrando-se no primeiro 

semestre do 4º ano. A cada coleta de dados, foram propostos dois eixos de investigação 

relacionados ao tipo de interação proposto (interação adulto/criança e interação entre duas 

crianças) e duas instâncias de investigação, relacionadas ao contexto de produção, conforme 

quadro a seguir: 

 

 

 Interação entre adulto-

criança 

Interação entre duplas 

de alunos 

Escrita de 

palavras 

Escrita individual de uma 

lista de palavras ditada 

pelo professor. A lista foi 

extraída do contexto de um 

conto lido pela 

Escrita em duplas de uma 

lista de palavras ditada 

pelo professor. A lista foi 

extraída do contexto de 

umafábula lida pela 
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pesquisadora. pesquisadora. 

Reescrita de 

textos 

conhecidos 

Reescrita individual de um 

conto, a partir da leitura do 

mesmo pela pesquisadora.  

Reescrita em duplas de 

uma fábula, a partir da 

leitura da mesma pela 

pesquisadora. 

Quadro 1. Eixos e instâncias de investigação 

 

 Os instrumentos empregados para coleta e análise dos dados são: 

a) Observações: Para avaliar o papel da interação, foram realizadas observações durante as 

sessões de coleta de dados e analisadas as conversas existentes e as situações de hesitação, 

correção e decisão das crianças (registradas em vídeo). Para isso, as sessões de coleta de 

dados foram realizadas com uma criança/dupla por vez. O foco da análise desta etapa é a 

identificação de tendências similares nos processos vivenciados por todas as crianças/duplas, 

com ênfase nas discussões que se derem entre elas, a respeito da grafia das palavras. 

b) Análise documental das escritas infantis: As produções de cada criança/dupla são 

analisadas em uma perspectiva de comparação entre as ações realizadas pelos alunos durante 

as sessões de coleta de dados e sua produção final. 

 Os dados obtidos através de análises documentais e observações nas cinco etapas de 

coleta de dados serão analisados a partir do chamado paradigma indiciário, proposto por 

Ginzburg (1989). Essa opção justifica-se porque 

 

[...] o olhar do pesquisador está voltado, neste paradigma, para a 

singularidade dos dados. No interior deste “rigor flexível” (tal como o 

denomina Ginzburg) entram em jogo outros elementos, como a intuição do 

investigador na observação do singular, do idiossincrático, bem como sua 

capacidade de, com base no caráter iluminador desses dados singulares – tal 

como propõe o paradigma indiciário – formular hipóteses explicativas 

interessantes para aspectos da realidade que não são captados diretamente, 

mas, sobretudo, são recuperáveis através de sintomas, indícios. 

(QUARTAROLLA, apud ABAURRE, FIAD e MAYRINK-SABISON, 

2002). 

 

 Assim, ao se analisar as produções textuais dos alunos, são levados em conta não 

apenas os resultados expostos no papel, mas também as marcas de dúvidas (textos apagados 

ou riscados, por exemplo), a hesitação no momento de escrever, a troca de informações entre 

as duplas, entre outros elementos. 
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 A classificação dos dados obtidos tem sido depreendida a partir de padrões relevantes 

que emergem do próprio corpus. A cada etapa, os resultados são relacionados à bibliografia 

pertinente, para maior compreensão dos mesmos. 

 Ao correlacionar-se o conteúdo do material obtido com a base teórica referencial desta 

pesquisa, pretende-se tornar os resultados significativos e válidos.   

 

Situação atual 

 A presente pesquisa, desenvolvida no nível de doutorado, encontra-se atualmente em 

andamento. Foi iniciada em 2016 e o prazo provável para seu encerramento é julho de 2020. 

 Com a revisão da literatura já finalizada, até a presente data, já foram realizadas todas 

as coletas de dados previstas, assim como a tabulação dos dados. A partir deste tratamento 

inicial, empreender-se-á todo o esforço de análise. 

 Com este trabalho, busca-se uma compreensão maior dos processos de aprendizagem 

da ortografia para que, a partir desta compreensão, possa-se estabelecer novas e mais eficazes 

práticas de ensino da ortografia nas escolas. 

 

Referências 

 

ABAURRE, M. B. M.; FIAD, R.S.; MAYRINK-SABINSON, M. L. T. Cenas de aquisição 

da escrita: o sujeito e o trabalho com o texto. Campinas: Mercado de Letras: Associação de 

Leitura do Brasil – ALB, 2002. 

 

ALVARENGA, D. Da forma sonora da fala à forma gráfica da escrita: uma análise 

linguística do processo de alfabetização. In: Cadernos de Estudos Linguísticos, 16. 

Campinas: IEL/UNICAMP, 1989. 

 

ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. Filosofando: introdução à Filosofia. 2 ed. São 

Paulo: Moderna, 1998. 

 

BAGNO, M. A língua de Eulália: novela sociolinguística. São Paulo: Contexto, 2010. 

 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem.São Paulo: Hucitec, 2002. 

 

BECHARA, E. Em demanda dos enlaces na sistematização ortográfica. In: SILVA, M. 

(org.) Ortografia da língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

BLANCHE-BENVENISTE, C.; CHERVEL, A. L´ortographe. Paris: François Maspéro, 

1969. 

 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 1989. 

 

_____________. Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bo-bu. São Paulo: Scipione, 1998. 



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

 

539 

 

 

______________. Aspectos teóricos da ortografia. In: SILVA, M. (org.) Ortografia da 

língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2009. 

 

CARRAHER, T. N. Explorações sobre o desenvolvimento da competência em ortografia 

em português. In: Psicologia – teoria e pesquisa. Brasília, v. 1, nº 3, p. 269-285, set.-dez., 

1985. Disponível em: <www.revistaptp.unb.br/indez.php/ptp/article/view/1166.> Acesso em: 

05 mar. 2016. 

 

COLELLO, S. A escola que (não) ensina a escrever. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 

 

_______. (org.) Textos em contextos. São Paulo: Summus, 2011. 

 

________.  A escola e as condições de produção textual: conteúdos, formas e relações. 

São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015, 495 fls. Tese de livre-docência em Educação. 

São Paulo, 2015. 

 

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a 

escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B., DOLZ, J. et al. 

Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004, p. 41-70. 

 

FERNANDES, A. P. A história da ortografia do português do Brasil. (s/d). Disponível em: 

http://www.filologia.org.br/vcnlf/anais%20v/civ6_01.htm. Acesso em: 06 mar. 2016. 

 

GAK, V.G. L´ortographedufrançais – Essai de descriptionthéorique et pratique. Paris: 

SELAF, 1976. 

 

GERALDI, J. W. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006. 

 

GINZBURG, C. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas e sinais 

(Tradução). São Paulo: Cia das Letras, 1989. 

 

LEMLE, M. Guia teórico do alfabetizador. São Paulo: Ática, 1995. 

 

LERNER, D. Ler e escrever na escolar: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

 

MATUÍ, J. Construtivismo: teoria sócio-histórica aplicada à educação. São Paulo: 

Moderna, 1996. 

 

MORAIS, A. G. Escrever como deve ser. In: TEBEROSKY, A. e TOLCHINSKY, L. (org.) 

Além da alfabetização: a aprendizagem fonológica, ortográfica, textual e matemática. São 

Paulo: Ática, 1997. 

 

______________. Ortografia: ensinar e aprender. São Paulo: Ática, 2006. 

 

MOREIRA, N. R.; PONTECORVO, C. Chapeuzinho/Cappuccetto: as variações gráficas e 

a norma ortográfica. In: FERREIRO, E. et. al. Chapeuzinho vermelho aprende a escrever: 

estudos psicolinguísticos comparativos em três línguas. São Paulo: Ática, 1996. 

 



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

 

540 

 

NÓBREGA, M. J. Ortografia. São Paulo: Melhoramentos, 2013. 

 

PIAGET, J. A construção do real na criança. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

 

VYGOTSKY, L. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

 

WEISZ, T.; SANCHES, A. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem.SP: Ática, 2001. 

  

 

 

 

Reflexões sobre a pratica alfabetizadora: projetos e sequencias didaticas 

como possibilidade de integração curricular 

Janaína Soares Martins Lapuente 

Universidade Federal do Rio Grande  

 

Resumo: O texto apresenta reflexões sobre a prática alfabetizadora a partir da utilização de 

projetos e sequências didáticas em classes de alfabetização, evidenciando as possibilidades de 

integração curricular para a qualificação das práticas pedagógicas e para o efetivo aprendizado dos 

alunos. O trabalho evidencia o exercício do planejamento da alfabetizadora e o espaço/tempo de 

participação e produção das crianças através de uma abordagem que possibilitou a integração de 

saberes. 

 

Palavras-chave: Integração curricular. Organização do trabalho docente. Modalidades 

organizativas do trabalho pedagógico. 

 

 

No decorrer da minha formação docente, especialmente no Curso de Graduação em 

Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas (FaE/UFPel), fui 

apresentada a diversos autores, referenciais teóricos e metodológicos que foram fundamentais 

para a constituição dos meus saberes docentes para trabalhar com crianças dos anos iniciais.  

Durante o Curso de Pedagogia participei de projetos de extensão de Alfabetização de 

Jovens e Adultos e, aos poucos, fui “costurando” a prática com a teoria apreendida na 

Universidade. Contudo, ao ingressar na rede estadual de ensino de Pelotas/RS em 2001, fui 

“convidada” a trabalhar como professora alfabetizadora e além de me encantar com o 

universo da alfabetização, percebi que necessitava de conhecimentos específicos para 

alfabetizar os meus alunos.  
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Conhecimentos que me ajudassem a responder algumas perguntas: “Será que o melhor é 

ensinar com letra cursiva ou com a letra de imprensa?” “Será que começo o trabalho com sons 

e letras ou palavras e textos?” “Como os alunos aprendem a ler?” “Como avaliar os meus 

alunos?” “Como posso propor atividades significativas de forma interdisciplinar sem 

desprezar o ensino da língua?” 

A busca por respostas me conduziu ao Curso de Especialização, na linha de 

Alfabetização e Letramento e ao Curso de Mestrado e Doutorado em Educação, ambos 

realizados na Universidade Federal de Pelotas. Nessa caminhada de estudos e pesquisas 

mantive paralelamente a prática pedagógica em sala de aula como alfabetizadora. As 

aprendizagens e descobertas apreendidas nesses espaços colaboraram na compreensão da 

alfabetização em suas diversas dimensões, considerando as especificidades, as competências e 

os desafios que esse trabalho impõe no cotidiano escolar. 

Assim, neste texto, apresento algumas reflexões sobre a minha prática alfabetizadora 

evidenciando as potencialidades dos projetos e sequências didáticas como forma de 

articulação curricular e qualificação do trabalho pedagógico em classes de alfabetização.  

Para tanto, apresento na próxima seção as características dessas duas modalidades 

organizativas do trabalho pedagógico que ganharam força e presença nas práticas de docência 

dos professores alfabetizadores em muitas escolas brasileiras. 

 

Projetos e sequências didáticas: possibilidades de integração curricular 

 

A organização do trabalho pedagógico está intimamente relacionada com o 

planejamento, a prática pedagógica, a gestão dos tempos e espaços escolares e a avaliação. A 

articulação dessas dimensões do trabalho educativo traz uma nova concepção da qualidade de 

ensino associada a um currículo escolar centrado no desenvolvimento pleno dos educandos e 

na efetivação da aprendizagem de todos os alunos. 

Sendo assim, a escola necessita reorganizar continuamente o seu projeto político-

pedagógico e o currículo escolar explicitando concepções e intencionalidades, já que esses 

documentos configuram-se como uma das primeiras formas de planejamento na escola, que 

devem envolver a participação colaborativa de todos os segmentos da comunidade escolar. 

Dessa forma, o currículo não pode ser compreendido como listas de conteúdos a serem 

ensinados aos alunos, mas como “construção e seleção de conhecimentos e práticas 
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produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e 

pedagógicas” (LIMA, 2007, p.9). 

 A elaboração e concretização da proposta curricular das escolas envolvem questões 

relacionadas a “o que”, “para que” e ao “como” ensinar, articuladas ao “para quem”. Essas 

questões estão relacionadas aos conteúdos, aos objetivos, às vivências, aos planos de ensino, 

às metodologias e aos processos avaliativos. Contudo, necessitam contemplar as 

características da escola, o seu entorno escolar, as histórias de vidas dos alunos e de suas 

famílias. 

Nesse sentido, torna-se necessário organizar o currículo a partir de uma perspectiva 

globalizante e interdisciplinar, que segundo Santomé (1998) exige a interação entre duas ou 

mais disciplinas, resultando na intercomunicação e enriquecimento recíproco e, 

consequentemente, intercâmbios e integrações mútuas. 

A perspectiva de um plano curricular interdisciplinar aponta para a possibilidade de 

planejarmos a organização do tempo e espaço escolar, sem fragmentar as áreas do 

conhecimento. Desse ponto de vista, faz-se necessário pensar na seleção, organização e 

distribuição de conhecimentos relevantes para que todos educandos possam se apropriar de 

forma autônoma, crítica e reflexiva (CRUZ, 2013). 

No âmbito desse trabalho existem várias modalidades organizativas do trabalho 

pedagógico (LERNER, 2002; NERY, 2007): temas geradores, complexos temáticos, projetos, 

sequências didáticas, atividades permanentes e de sistematização, também denominadas de 

modalidades didáticas que promovem um diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, 

os componentes curriculares e os conteúdos de ensino, relacionando-os com a realidade dos 

alunos e seus contextos de interação.   

Dentre essas modalidades, destaco os projetos e sequências didáticas pela importância 

que tiveram na minha experiência de quinze anos como alfabetizadora, intimamente vinculada 

as escolas de classes populares. A potencialidade desse trabalho se justifica pela sua 

possibilidade de (re)inventar as relações de ensino e aprendizagem, dando mais sentido, 

unicidade e intencionalidade pedagógica no trabalho com as classes de alfabetização. 

Para tanto, apresento um breve panorama das características dessas modalidades para 

que possamos perceber seus pontos de articulação, suas especificidades e diferenças na 

organização do trabalho docente. 

O projeto didático destina-se a promover ações de intervenção ou de compreensão da 

realidade e, segundo Dewey (1959), se realiza a partir de princípios fundamentais: intenção 
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significativa e intencional; problematização e estabelecimento de conexões; ação envolvendo 

razão, emoção e sensibilidade; relação com as experiências anteriores; investigação científica 

relacionada à pesquisa; integração curricular; verificação de aprendizagens; eficácia social 

visando o comportamento solidário e democrático. 

 Na sequência didática o trabalho pode ser voltado para o ensino da língua, sendo que 

o eixo de articulação é um tema, um conteúdo ou um gênero textual. Para Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), essa modalidade tem como perspectiva o sociointeracionismo e conforme 

Brousseau (1996), seus princípios didáticos são: a valorização dos conhecimentos prévios dos 

estudantes; o estímulo a reflexão através de atividades desafiadoras; ensino centrado na 

problematização; estímulo à explicitação verbal dos conhecimentos pelos estudantes; ênfase 

na sistematização de saberes construídos; ensino centrado na interação entre os estudante e 

progressão entre as atividades, com demandas crescentes quanto ao grau de complexidade. 

O projeto envolve algumas etapas que são planejadas e discutidas no coletivo da sala 

de aula: escolha do tema do projeto pelos alunos e/ou professora, planejamento do trabalho, 

realização das tarefas planejadas e divulgação dos resultados para a comunidade escolar. 

Por outro lado, a sequência didática organiza-se a partir de algumas etapas: 

apresentação da situação; produção inicial; módulo1; módulo2; módulo “n”; produção final. 

A cada módulo, aspectos ou dimensões são ampliadas ou aprofundadas, conforme os 

objetivos que são estabelecidos em torno do conteúdo que organiza a sequência didática ou 

das questões que são identificadas pelo professor, na situação inicial, para serem trabalhadas 

com os estudantes. 

No projeto, o planejamento, a realização e a avaliação ocorrem de forma 

compartilhada, envolvendo professores e alunos. Nesse sentido, o professor é um mediador, 

com a função central de coordenar o trabalho, problematizar as questões apresentadas pela 

turma, dinamizar o trabalho, inserindo novas questões, incentivando pesquisas e a busca de 

informações para que os alunos avancem em suas aprendizagens. Já na sequência didática a 

ordenação das atividades está centrada na professora, que organiza o planejamento e a ordem 

das atividades, elegendo quais atividades vem antes e depois, seguindo uma graduação e nível 

de complexidade.  

Outro aspecto que diferencia projetos e sequências didáticas refere-se ao produto final. 

No projeto as aprendizagens são sistematizadas ao longo do trabalho e são organizadas em um 

produto final – painel, livro, mural, jornal, exposição, etc. – para ser divulgado à comunidade 

escolar. Contudo, a avaliação permeia todo o processo, não se limitando ao produto final, e 
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pode envolver os alunos em atividades culturais, realização de experiências, observações, 

estudos e pesquisas. Agora, numa sequência didática, não há necessariamente um produto 

final, embora a professora possa organizar junto com os alunos pequenos produtos ao longo 

do trabalho. Uma prática comum é a de realizar a mesma atividade proposta na produção 

inicial no momento da produção final, com o objetivo de ter um parâmetro que indique 

avanços em torno da situação ou problema ou conteúdo que foi abordado ou tematizado na 

sequência didática.  

Considerando que essas duas modalidades didáticas são caracterizadas por um 

trabalho contextualizado e interdisciplinar, tendo como eixo articulador a intervenção na 

realidade, é possível pensar em uma proposta em que as sequências didáticas sejam parte 

integrante de um projeto. Isto é, enquanto o projeto enfoca um tema ou uma problematização 

com a turma, no interior dele pode ser proposta uma sequência didática para garantir 

aprendizagens mais específicas, que não são foco do projeto, mas colaboram em sua 

realização. Por exemplo, em uma das minhas turmas de alfabetização realizamos o projeto 

“As eleições em Pelotas”, tendo como produto final a elaboração de uma carta aos dois 

candidatos a prefeitos da cidade, pois era de interesse da turma que visitassem a escola para 

apresentação da proposta de governo. Contudo, ao longo do desenvolvimento do trabalho 

percebi que os alunos não tinham informações sobre o gênero carta. Dessa forma, de modo 

articulado ao projeto, organizei uma sequência didática para a compreensão desse gênero. 

Assim, os alunos perceberam a necessidade de conhecimento sobre as características do 

gênero carta, pela sua efetiva vinculação com interlocutores reais. 

 

Projetos e sequências didáticas no cotidiano da alfabetização 

 

No decorrer da minha experiência como alfabetizadora muitas práticas foram sendo 

modificadas e qualificadas, baseadas na observação atenta do cotidiano escolar e de uma 

avaliação sistemática do trabalho junto aos alunos e alunas. Nessa trajetória também fui me 

constituindo uma alfabetizadora mais experiente, lendo a realidade em sua complexidade, ou 

seja, considerando os aspectos políticos, sociais, econômicos, éticos e estéticos, pois estão 

intimamente relacionados com o processo educativo. 

Diante dessa realidade multifacetada, senti a necessidade de fazer um trabalho 

diferente que ressignificasse o ambiente escolar, transformando-o em um espaço alegre, 
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participativo, criativo, que levasse em consideração os estilos de aprendizagem, os percursos 

particulares de cada aluno(a), suas vivências e seus conhecimentos. 

Assim, venho trabalhando com as minhas turmas de alfabetização através de projetos 

e sequências didáticas, pela possibilidade de integração dos conhecimentos, diversificação de 

estratégias didáticas e promoção de situações de reflexão, socialização e enriquecimento de 

aprendizagens.  

Para fins deste trabalho, apresento a seguir o desenvolvimento de um projeto e de uma 

sequência didática de forma sucinta, buscando evidenciar as etapas e as atividades realizadas. 

As propostas ocorreram, respectivamente nos de 2006 e 2014, em turmas de alfabetização 

com vinte e cinco alunos, na cidade de Pelotas/RS.  

Os projetos foram realizados durante os dez primeiros anos de atuação como 

alfabetizadora, já o trabalho com as sequências didáticas se intensificou nos últimos anos pela 

influência do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)1, através da minha 

participação como formadora e supervisora desse programa. Sendo assim, a partir da 

experiência e de estudos sobre essas modalidades didáticas, venho realizando uma prática 

alfabetizadora a partir dessas duas propostas de trabalho, buscando aprimorá-las e 

contextualizá-las em cada contexto pedagógico. 

Os temas dos projetos desenvolvidos com as minhas turmas de alfabetização foram 

escolhidos de acordo com o interesse e necessidade dos alunos e da comunidade escolar. 

Nesse sentido, desenvolvi juntamente com as crianças diversos projetos, dentre eles: 

“Identidade: eu e o grupo”, “As eleições em Pelotas”, “Brincando e cantando pra valer”, 

“Dengue, nem pensar!” “Boia ou afunda?” “Baú de histórias”, “Como o peixe vive?”, “Ideias 

para construir um mundo melhor”. 

De acordo com Hernadez (1997, p. 67) o ponto de partida para a definição de um 

projeto é a escolha do tema, que “pode pertencer ao currículo oficial, proceder de uma 

experiência comum, originar-se de um fato da atualidade, surgir de um problema proposto 

pela professora ou emergir de uma questão que ficou pendente em um outro projeto”. 

 
1 O MEC, através da Portaria 867 de 04/07/2012 (BRASIL, 2012a) instituiu o Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa (PNAIC) através de um acordo formal assumido pelo Governo Federal, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e entidades para firmar o compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, oito anos de idade, ao 

final do ciclo de alfabetização (BRASIL, 2012b). O PNAIC é constituído por um programa de ações, materiais e 

referências curriculares e pedagógicas, disponibilizadas pelo MEC, com o intuito de contribuir para o 

aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores.  
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O projeto “Como o peixe vive?” surgiu a partir da necessidade real de cuidarmos de 

um peixinho na sala de aula. O peixe nos foi presenteado pela vice-diretora da escola que ao 

observar a turma em diferentes espaços escolares, ficou preocupada pela agitação das 

crianças. Segundo ela, “(...) a presença de um peixe traria mais calma às crianças”. A 

chegada de surpresa do peixinho levou a turma as seguintes indagações? “Como cuidar de um 

peixe?” “Como ele vive?”  

Depois da escolha do nome do projeto passamos a organização da pesquisa, através da 

elaboração coletiva de um cartaz denominado “Quadro de Descobertas” que possui os 

seguintes itens: o que sabemos, o que queremos aprender, como faremos e o que descobrimos. 

Nesse quadro realizamos o levantamento de propostas de execução do tema ou de resolução 

do problema de pesquisa, fizemos a distribuição das tarefas, a seleção dos materiais, a coleta 

das informações e a organização do tempo que será utilizado nas etapas do projeto.  

No projeto essas etapas foram desenvolvidas através do seguinte desdobramento 

pedagógico: escolha do nome do peixe da sala de aula, entrevista sobre as características, 

cuidados e alimentação dos peixes, leitura de textos informativos e histórias sobre peixes, 

escrita espontânea em duplas sobre o filme Nemo, visita ao pet shop próximo à escola e 

elaboração de um relatório sobre as atividades e aprendizagens realizadas. 

No desenvolvimento deste projeto os alunos desenvolveram a criatividade e a alegria 

em ler e produzir histórias como nos mostra o texto espontâneo produzido em duplas pelos 

alunos Gustavo e Murilo. 

Nemo 

O Nemo é levado nosaco para cer comido e e le cescapa pela xanela e é 

perceguido pelo o tobarão o tobarão da de cabesa e voa longe e o barco 

afunda e o Nemo cai no mar e perde ceu pai o Nemo corre ner voso souta 

um peido e o tobarão desmaia e o Nemo veo tobarão desmaido e vaibora 

comedo o Nemo souta otro peido e de repente a xaoceo pai. Fim 2.  
 

 

Esse pequeno texto evidencia o esforço das crianças em “ler e aprender o mundo”, 

exercitando o diálogo, a reflexão e as aprendizagens sobre a leitura e a escrita. Para Magda 

Soares (2006) o acesso ao mundo da escrita faz-se basicamente por duas vias: uma através do 

aprendizado de uma “técnica” (alfabetização), pois aprender a ler e escrever envolve 

 
2 Nemo 

O Nemo é levado no saco para ser comido e ele se escapa pela janela e é perseguido pelo tubarão. O tubarão dá 

de cabeça e voa longe e o barco afunda e o Nemo cai no mar e perde seu pai. O Nemo corre nervoso solta um 

peido e o tubarão desmaia e o Nemo vê o tubarão desmaiado e vai embora. Com medo o Nemo solta outro peido 

e de repente acha o seu pai. Fim. (Transcrição da professora) 
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relacionar sons e letras, fonemas com grafemas, para codificar ou para decodificar. A outra 

via consiste em desenvolver as práticas de uso dessa “técnica” (letramento). Esses dois 

processos são simultâneos e interdependentes, apesar de serem diferentes em termos de 

processos cognitivos e de resultados.   

O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se torne alfabetizado e 

letrado. Assim, como bem refere Soares (2016, p. 352), alfabetizar com método, isto é, 

“alfabetizar conhecendo e orientando com segurança o processo de alfabetização, o que se 

diferencia fundamentalmente de alfabetizar trilhando caminhos predeterminados por 

convencionais métodos de alfabetização”.  

Nesse processo de aquisição da leitura e da escrita os alunos encontraram dificuldades, 

mas também a interlocução de sujeitos alfabetizados ou em processo de alfabetização. Sobre 

esse aspecto, Sampaio (2008), acrescenta que a professora percebe que não é (mais) a única 

interlocutora e mediadora nas aprendizagens que vão se concretizando em sala de aula. As 

crianças “são ajudadas e ajudam o outro a fazer o que sozinho, naquele momento, talvez não 

fosse possível realizar. Nesse processo as crianças aprendem com a professora e com os 

próprios colegas a problematizar, a refletir e a elaborar a escrita” (SAMPAIO, 2008, p.105).  

A esse respeito Leite (1996) acrescenta que aprendemos participando, vivenciando 

sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingir 

determinados objetivos. Ensinamos não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas 

experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada. 

Para essa autora os projetos são processos contínuos que não podem ser reduzidos a 

uma lista de objetivos e etapas. Refletem uma concepção de conhecimento como produção 

coletiva, onde a experiência vivida e a produção cultural sistematizada se entrelaçam, dando 

significado às aprendizagens construídas (LEITE, 1996). 

No desenvolvimento do projeto “Como o peixe vive?” foram realizadas várias 

atividades, dentre elas a observação de diferentes tipos de peixes no pet shop e o registro das 

informações. Nesta etapa, além da coleta e discussão das informações ocorreu a 

documentação do trabalho, que consiste na memória pedagógica do projeto, além de se 

constituir em fonte de consulta para a turma, de planejamento e avaliação das atividades. 

As aprendizagens realizadas no decorrer do trabalho foram sistematizadas e 

organizadas em um portfólio que foi apresentado para a comunidade escolar como resultado 

do trabalho desenvolvido. Sendo assim, a “avaliação do trabalho desenvolvido é feita a partir 
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do reencontro com a situação problema levantada inicialmente, tendo por base os comentários 

e as descobertas feitas obre o que foi proposto e o que foi realizado” (BARBOSA e HORN, 

2008, p. 65) 

Nesse sentido, os projetos têm o compromisso constante da construção compartilhada 

dos conhecimentos, envolvendo a discussão, interação e socialização com os alunos de outras 

turmas, com os pais, outros profissionais da escola e até com a comunidade mais ampla.  

Durante a minha trajetória como alfabetizadora também foram realizadas algumas 

sequências didáticas, dentre elas destaco a “Culinária na Escola” que foi desenvolvida com o 

intuito de promover a reflexão sobre o sistema de escrita alfabético através de práticas sociais 

de leitura e escrita. O trabalho envolveu a integração da Língua Portuguesa e da Matemática 

tendo como eixo norteador a culinária na escola. 

Numa sequência didática, o primeiro momento é desenvolvido pela apresentação da 

situação inicial, quando se socializa com a turma o que será estudado envolvendo o que farão 

como sistematização das aprendizagens ao longo do trabalho. Sendo assim, com as crianças 

reunidas em uma rodinha na biblioteca da escola realizei a leitura da história “A galinha 

ruiva” que tem como desfecho o preparo de um bolo. A temática foi escolhida considerando o 

interesse da turma na preparação de receitas na sala de aula.  

A produção inicial consiste em uma atividade de avaliação do que os alunos já sabem 

ou quais capacidades precisam ser aprimoradas e/ou desenvolvidas. A partir da avaliação da 

produção inicial, “o professor poderá definir o que irá ser trabalhado durante a sequência, a 

fim de desenvolver as capacidades de linguagem que realmente atendam às necessidades dos 

alunos” (ALBUQUERQUE; BRANDÃO; LEAL, 2012, p. 154).  

Como produção inicial, propus uma escrita espontânea sobre a história incentivando 

os alunos a escreverem como a galinha ruiva conseguiu preparar um bolo tão gostoso e a 

quantidade de ingredientes necessários para a preparação da receita. A partir do levantamento 

dos conhecimentos prévios dos alunos tracei os objetivos da sequência e seus desdobramentos 

pedagógicos. 

 No segundo módulo, apresentei alguns desafios matemáticos envolvendo os 

ingredientes necessários para fazer um bolo, motivando as crianças na busca de diferentes 

estratégias de resolução individual e, posteriormente, na discussão coletiva dos possíveis 

resultados. 

Na continuidade do trabalho, o terceiro módulo envolveu a interpretação oral da 

história e atividades de exploração do sistema de escrita alfabético (segmentação das palavras, 
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sílaba inicial, sílaba final, letra inicial) sempre com a mediação docente, realizando 

paralelamente atividades de consciência fonológica, visando à identificação de semelhanças 

sonoras em sílabas iniciais e em rimas.  

No quarto módulo apresentei a história “Meu diário secreto: João e o pé de feijão” 

solicitando que os alunos comparassem as imagens das duas histórias: a galinha ruiva e a 

galinha dos ovos de ouro, questionando a turma: “Qual a diferença da galinha ruiva para a 

galinha dos ovos de ouro?” Contudo, a busca pelas respostas deveria ser discutida e 

apresentada à turma através de uma escrita em duplas.  

Considerando que avaliação é parte constituinte do processo pedagógico, realizei 

novamente o mapeamento dos avanços e dificuldades da turma em relação à escrita, já que a 

avaliação “funciona como um trabalho de pesquisa do professor a respeito do que ele ensina e 

do que as crianças aprendem com base em seu trabalho” (LIMA, LEAL e MESQUITA, 2012, 

p. 28). 

Nos demais módulos ocorreu leitura e interpretação de histórias em quadrinhos, 

pesquisas de receitas preferidas dos alunos, gráficos a partir dos dados da pesquisa, 

apresentação das receitas em um programa de tv na sala de aula denominado pelos alunos de 

“Mini chef”. A partir desse programa surgiu a necessidade de estudar o gênero receita, para 

tanto, foram sistematizadas atividades de análise de suas características, articuladas com o 

ensino da língua, produção escrita, análise linguística e oralidade. 

Como produção final foi elaborado um livro com as receitas preferidas da turma em 

que ficou evidenciado os desafios, os processos de descoberta e as aprendizagens.  Segundo 

Schnewuly e Dolz (2004), nessa etapa é fundamental que os alunos se engajem em um 

produto de escrita, que possam definir finalidades e destinatários para a escrita dos textos. 

De acordo com o que foi apresentado, o trabalho com projetos e sequências didáticas 

favorece um novo modo de redimensionar o cotidiano escolar, promovendo intercâmbios e 

trocas de saberes nas classes de alfabetização, tornando o ato de aprender e ensinar 

significativo para alfabetizadora e seus alunos e alunas. 

 

Considerações finais 

 

No decorrer do texto procurei apresentar os projetos e sequências didáticas como 

possibilidades de integração curricular e de organização do trabalho docente oferecendo mais 

unicidade e intencionalidade pedagógica no trabalho com as classes de alfabetização.  
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Essas modalidades didáticas apresentam uma pluralidade conceitual e metodológica, 

não cabendo no presente trabalho evidenciar um roteiro rígido a ser seguido pelos professores. 

Pelo contrário, o intuito foi apresentar o exercício do planejamento da alfabetizadora e o 

espaço/tempo de participação e produção das crianças através de uma abordagem que 

possibilitou a integração de saberes. 

Em muitas escolas o planejamento interdisciplinar ainda se constitui como um 

desafio a ser superado, já que a formação da maioria dos professores foi baseada em um 

currículo disciplinar e compartimentado. Assim, o tempo maior que seria destinado às 

aprendizagens se perde pela falta de articulação do planejamento de cada professora e da 

escola como um todo, que ao invés de traçar objetivos e organizar uma prática pedagógica 

qualificada, reduz o seu fazer pedagógico a uma sucessão de atividades desconectadas, 

desconsiderando as possibilidades de todos os alunos aprenderem. 

  Os desafios e complexidade do campo da alfabetização reforçam a necessidade da 

formação inicial e continuada dos alfabetizadores, para que possam articular conhecimentos 

teóricos e práticos, discutir as suas experiências e dificuldades na escola, atualizar os seus 

conhecimentos sobre as novas tendências produzidas na área, qualificando o seu trabalho 

pedagógico. 

A reinvenção cotidiana da alfabetização é um processo permanente, pois estamos em 

constante aprendizado, criando e inventando novos saberes e fazeres pedagógicos, visando a 

formação integral dos alunos e alunas, seu posicionamento crítico e sua autonomia intelectual. 
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Resumo: Este artigo traz reflexões sobre o uso dos jogos no processo de ensino-aprendizagem das 

crianças dos anos iniciais do ensino fundamental a partir de uma pesquisa de doutorado. Os jogos 

digitais emergiram como prática proeminente adotada pelos sujeitos da pesquisa nos laboratórios de 

informática (LIs) das escolas da rede municipal de Juiz de Fora, permitindo a construção do 

conhecimento nas diversas áreas e maior apropriação do universo digital. Os jogos digitais, 

compreendidos como elemento da cultura, têm sua importância como recurso mediador da 

aprendizagem no contexto escolar.  Evidenciou-se que o trabalho docente nos LIs  permite que o aluno 

se alfabetize, participe ativamente dos vários eventos de letramento e esteja inserido nas práticas 

digitais que caracterizam o tempo em que vivemos com todas as suas especificidades. O trabalho com 

os jogos digitais permite não só uma aprendizagem divertida dos conteúdos selecionados pelo 

professor como também possibilita letramento digital. 

 

Palavras-chave: Jogos digitais. Ensino-aprendizagem. Mediação. 

 

Introdução 

  

Este artigo foi produzido a partir de pesquisa de doutorado que teve como foco a 

apropriação das Tecnologias Digitais (TDs) na prática pedagógica, pelos professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Juiz de Fora e a possível articulação 

dessa prática com a Proposta Curricular de Língua Portuguesa desse nível de ensino, tendo 

em vista o processo de alfabetização e letramento dos alunos. Emergindo o jogo como uma 

prática pedagógica proeminente adotada pelos sujeitos da pesquisa durante as aulas no 

laboratório de informática das escolas, busquei compreendê-lo. Neste artigo, trago reflexões 

sobre o uso dos jogos no processo de ensino-aprendizagem das crianças dos anos iniciais do 

ensino fundamental, trazendo à cena os jogos digitais como elemento mediador no processo 

de alfabetização e letramento. Para isso, dialoguei com alguns autores que possibilitaram tecer 

considerações a respeito do jogo, especialmente na prática pedagógica, abarquei as 
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experiências dos professores e, assim, foi possível um movimento responsivo de elaboração 

da contrapalavra sobre o jogo no contexto desta pesquisa.  

  

Jogo: em busca de sua compreensão 

 

Com o intuito de compreender um pouco melhor o  jogo, encontrei  nos estudos de 

José Milton de Lima (2008):  

 

O jogo [...] é considerado uma atividade de natureza histórica e social, 

motivada por uma atitude voluntária, prazerosa, de persistência e submissão 

às regras e aos resultados. Caracteriza-se como situação lúdica, por se 

constituir num mundo diferente do mundo habitual, realizar-se dentro de 

certos limites de tempo e espaço; não produzir bens, riquezas ou lucros; ser 

incerta quanto aos resultados; podendo predominar a regra ou a ficção, de 

acordo com o estágio de desenvolvimento individual ou social. Estamos 

propondo o jogo como recurso pedagógico com as suas características de 

“espontâneo” e “não produtivo” evidenciadas, e não por incorporar as 

características do trabalho, entre outras, a produção, a condução determinada 

por objetivos externos, a obrigação e o utilitarismo. O jogo, portanto, não se 

submete, não se substitui nem se sobrepõe ao trabalho, mas busca num 

espaço de convivência e parceria, exercer, também, a sua influência no 

desenvolvimento  das diversas competências humanas da criança (LIMA, 

2008, p. 59). 

 

 

 Neste excerto, Lima (2008) nos permite ter uma definição de jogo que orienta e instiga 

reflexões sobre o jogo no processo de ensino-aprendizagem, o que será abordado no item 

seguinte.  

Assim como os demais jogos, os jogos digitais também têm marcado presença no 

contexto escolar de modo a fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Observa-se que 

as caracterizações de jogo se aplicam também aos jogos digitais. Entretanto, para melhor 

defini-los, torna-se necessário acrescentar que se relacionam diretamente ao uso do 

computador (ou recursos computacionais), há rigidez das regras, uma vez que não há espaço 

para negociação das mesmas, e existência de um mundo fictício onde o jogo acontece.  

Os jogos digitais estão se constituindo em novas estratégias didáticas utilizadas pelo 

professor, o que suscitou algumas dúvidas sobre seu caráter educativo. Em relação à 

caracterização dos jogos digitais como jogos educativos, Tizuko Morchida Kishimoto (2011 

apud MOURA, 2011, p. 93) esclarece que “qualquer jogo empregado na escola, desde que 

respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber também a 

denominação geral de jogo educativo”. Essa afirmativa reforça a ideia de que cabe ao 
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professor fazer as escolhas quanto aos recursos didáticos que estarão presentes em sua aula, 

assim como quando e como serão utilizados.  
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O jogo no processo de ensino-aprendizagem 

 

Fundamenta na teoria da construção social do conhecimento de Vygotsky (2000), 

compreendemos o processo de ensino-aprendizagem enquanto um processo mediado por 

instrumentos e símbolos. A relação da criança com o conhecimento é, pois, uma relação 

mediada. Portanto as considerações apresentadas sobre o jogo como um elemento mediador 

do processo de ensino-aprendizagem estão orientadas por essa perspectiva.  

Segundo a teoria vygotskyana, as crianças realizam diversos aprendizados em 

interação com o meio em que vivem, ou seja, suas aprendizagens estão relacionadas às 

experiências que lhes são possibilitadas pelo grupo sociocultural do qual fazem parte. O jogo, 

sendo considerado uma “atividade de natureza histórica e social” (LIMA, 2008, p. 59), 

possibilita que a criança se aproprie de aspectos da cultura que carrega, ressignificando suas 

experiências a partir da interação com o meio em que vive. Reconhecendo essa aprendizagem 

que ocorre por meio da inter-relação pessoal e com o ambiente, é possível afirmar que a 

criança constrói conhecimentos sobre o mundo em que vive antes de entrar na escola, embora 

atualmente muitas crianças ingressem no ambiente escolar muito cedo.  

 Tendo em vista o papel da escola e seu diferencial no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do sujeito, importa salientar que a escola exerce importante influência na 

formação dos conceitos em geral, mas tem papel preponderante na formação dos conceitos 

científicos. Isso se explica pela especificidade desta instituição em trabalhar com aspectos do 

conhecimento que não estão associados à experiência direta, observável, manipulável do 

sujeito, conforme ocorre com os conceitos espontâneos ou cotidianos. Nesse processo, a 

intervenção pedagógica faz-se imprescindível para o desenvolvimento da criança. 

É na escola que o sujeito tem acesso ao conhecimento sistematizado, que extrapola seu 

campo de vivência, sendo possível o acesso ao conhecimento construído ao longo de milênios 

e acumulado pela humanidade. No ambiente educacional, o aluno é desafiado a ir além de 

suas vivências, além daquilo que no seu grupo sociocultural lhe é possibilitado como 

experiências, para apropriar-se do conhecimento arquitetado ao longo de séculos pelo grupo 

maior do qual é parte integrante enquanto ser humano. E, nesse processo, a intervenção 

pedagógica é fundamental. 

  A intervenção pedagógica possibilita, então, uma “crescente relatividade do 

pensamento causal” e um “amadurecimento de um determinado nível de arbitrariedade do 
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pensamento científico” (Vygotsky, 2000, p. 244), colaborando, assim, para um avanço do 

sujeito em suas construções conceituais. Essa mediação entre o adulto e a criança configura-se 

como mola propulsora da ampliação dos conceitos espontâneos e científicos de modo a 

entrarem em uma relação imediata que abre caminho para o desenvolvimento dos mesmos, 

desenvolvimento este que não está terminando, mas apenas iniciando. Essa mediação é, 

portanto, fundamental para o desenvolvimento das potencialidades do sujeito. Nas palavras de 

Vygotsky (2000, p. 171), 

 

onde o meio não cria os problemas correspondentes, não apresenta novas 

exigências, não motiva nem estimula com novos objetivos o 

desenvolvimento do intelecto, o pensamento do adolescente não desenvolve 

todas as potencialidades que efetivamente contém, não atinge as formas 

superiores ou chega a elas com extremo atraso. 

 

 

Sendo a escola locus privilegiado de construção do conhecimento sistemático, cabe a 

ela possibilitar experiências e situações-problema que desafiem e motivem o intelecto do 

sujeito, de modo que ele venha a desenvolver-se. Compreende-se, a partir daí, a importância 

da escola no desenvolvimento do sujeito. 

A brincadeira, o jogo exercem um papel mediador nas construções conceituais da 

criança. De acordo com Lima (2008, p. 144): 

 

O jogo, fonte privilegiada de desenvolvimento proximal, promove avanços 

nas capacidades humanas superiores: de pensamento, imaginação, memória, 

linguagem, atenção, concentração, motricidade, socialização e domínio da 

vontade. Por meio dos jogos e das brincadeiras, a criança amplia de maneira 

significativa e criativa o conhecimento de si, dos objetos, da natureza e do 

contexto social no qual está inserida. 

 

 

Nessa linha de raciocínio, o jogo enquanto um elemento mediador no processo de 

ensino-aprendizagem, torna-se pertinente por possibilitar que a criança esteja diante de 

situações que a desafiarão em suas conquistas tendo em vista aquilo que ainda não é capaz de 

realizar sozinha, mas sim com o auxílio de um sujeito mais experiente. Assim, na medida em 

que aprende, seu desenvolvimento é impulsionado, outras situações são propostas e novas 

aprendizagens têm a chance de se concretizarem.  

O jogo digital na escola tem a função não somente de divertir, mas também de ensinar 

algo. Nesse sentido, a escolha do jogo se relaciona aos objetivos pretendidos, à faixa etária 

dos alunos, ao tempo, espaço, equipamento e formas de interação necessárias para sua 
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execução, ao interesse dos alunos e o próprio conhecimento e familiaridade que têm com o 

computador. Importa considerar também que o jogo tem o entretenimento como uma de suas 

características, entretanto, o objetivo maior do seu uso na escola é seu caráter educacional. 

Assim sendo, sua escolha é algo que exige do professor a combinação de uma série de 

conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento da aula. Portanto, desse ponto de vista, 

o uso dos jogos no processo de ensino-aprendizagem não é algo simples, visto que a sua 

escolha não deve acontecer aleatoriamente, sem planejamento.  

 O que fica evidente é que o caráter lúdico que os jogos carregam desperta o interesse 

das crianças, mantendo-as concentradas quando a proposta é desafiadora e provocando uma 

participação ativa do aluno. Alguns critérios são apontados por Rheta DeVries (1991, p. 5-6), 

caracterizando o que um bom jogo para o processo educacional deve ter. São os seguintes: 

“Propor alguma coisa interessante e desafiadora para as crianças resolverem; Permitir que as 

crianças possam se autoavaliar quanto a seu desempenho; Permitir que todos os jogadores 

possam participar ativamente, do começo ao fim do jogo”. Todos esses elementos podem nos 

auxiliar no processo de escolha do jogo a ser utilizado durante as aulas. 

No processo de alfabetização e letramento das crianças, percebemos que um grande 

desafio que se faz presente é o de alfabetizar letrando. E, somado a isso, o de alfabetizar 

letrando com as TDs, pois, além de trabalhar de modo a permitir que as crianças dominem o 

sistema linguístico, utilizando-o nas diversas situações interacionais que se apresentam, o 

professor necessita de certa familiaridade com a TD para usá-la no processo de ensino-

aprendizagem com os alunos. Esse trabalho assim organizado permite que o aluno se 

alfabetize, participe ativamente dos vários eventos de letramento e esteja inserido nas práticas 

digitais que caracterizam o tempo em que vivemos com todas as suas especificidades. O 

trabalho com os jogos digitais permite não só uma aprendizagem divertida dos conteúdos 

selecionados pelo professor como também possibilita letramento digital. 

 

O que dizem e fazem os professores sobre e com os jogos no laboratório de informática 

 

 Em contato com os professores, ficou evidente a busca por fazer do laboratório de 

informática um espaço de ensino-aprendizagem.  

Diversas foram as práticas mencionadas pelos docentes ao serem indagados sobre o 

trabalho desenvolvido com os alunos no laboratório de informática das escolas. Entretanto, o 

jogo foi citado de forma massiva, sendo usado como recurso mediador da aprendizagem e 
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também como possibilidade de descontrair ao final das aulas. Não que uma opção 

desconsidere a outra, mas, em consonância com os objetivos dos docentes, ficou claro que, há 

momentos em que eles selecionam determinados jogos para trabalhar determinados conteúdos 

de acordo com o planejamento, e, em outros momentos, deixam que os alunos escolham, entre 

algumas possibilidades pré-selecionadas, aqueles jogos que desejam jogar naquele tempo 

final da aula. Considerando que os jogos selecionados pelos professores visam sempre a 

algum tipo de aprendizagem, podemos dizer que estão constantemente sendo incentivados a 

aprender algo, conforme dito em entrevista: 

 

E aí, terminava aquele trabalho, a gente pegava também os jogos. E, às 

vezes, no caso de algum imprevisto, os jogos entravam. Então era o tempo 

todo lendo. Porque não é joguinho de brincar, é joguinho que tem uma 

leitura e uma ligação de palavras com imagens. [...] E tinha sempre, como eu 

falei, aquele momento de troca: ó, se tudo correr bem, a gente deixa, nos 

minutos finais, brincar. E, quando eu digo brincar, às vezes, eram jogos que 

também tinham a leitura como foco ali, mas eles [alunos] não percebiam, 

não viam dessa forma. Eles viam esses jogos como brincadeiras [...].  Eles 

adoram, por exemplo, jogar um joguinho chamado Ariê ou GCompris, que 

são jogos que têm o direcionamento para a alfabetização, seja na matemática 

ou na língua portuguesa mesmo (Entrevista, professora Kátia).  

 

 

São muitos os jogos propostos aos alunos pelos docentes. Interessante observar que, 

além daqueles jogos disponibilizados na internet para baixar, há jogos produzidos por 

professores da rede municipal de Juiz de Fora, disponíveis nos blogs dos professores, que são 

usados pelos colegas. Ressalto essa realidade, pois percebo esses professores não somente 

como consumidores, mas também como produtores de material tendo em vista a realidade de 

seus alunos. Durante uma das entrevistas, a professora relatou que os materiais que produz 

são feitos pensando nas dificuldades e ou necessidades que os seus alunos apresentam.  

 

Tudo que eu faço tem como intenção o que eu trabalho na sala de aula. Eu 

trabalho algo e quero fazer determinado conteúdo, [focar] determinado 

fonema, eu tento desenvolver dentro daquilo que eu estou querendo. Então, 

por exemplo, eu já fiz vários [jogos] com a letra J, porque eu acabo 

trabalhando uma história da joaninha, que o J tem um som muito legal, e as 

crianças levam os objetos [que começam com a letra J]. Se você olhar lá no 

meu blog, você vai ver que muitos dos jogos têm os objetos que as crianças 

levaram, coloco a voz da criança. Só que, como eu coloco no blog, outras 

pessoas, muitas pessoas, acabam usando. 
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A menção aos jogos como elemento mediador do processo de ensino-aprendizagem se 

fez presente em relatos que abarcam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Entretanto, ao 

focar o processo de alfabetização e letramento das crianças, eles foram citados como o grande 

aliado do professor do laboratório de informática. Ao referir-se às crianças que estão nos 

momentos iniciais da alfabetização, a professora Ruth afirma, durante entrevista: “por 

enquanto, eu não consegui trabalhar de outra forma que não fosse com os jogos”. Ao ser 

entrevistada, a professora Paula aponta que, com “os menores têm que ser com jogos, dá pra 

você dar vários jogos”. Essa opção pelos jogos aparece fortemente quando perguntadas se o 

trabalho com as TDs no laboratório de informática colabora de alguma forma para o processo 

de alfabetização e letramento das crianças. Entretanto, de forma geral, mencionam outras 

práticas realizadas com as crianças menores, tais como desenhar no Kolour Paint a partir de 

um vídeo assistido e discutido com as crianças, substituir imagens por palavras em pequenos 

textos, ditado de palavras com ou sem o apoio de imagens, editor de texto para produção de 

panfleto.  

Observei uma concepção de alfabetização e letramento alinhada com os estudos mais 

recentes sobre a temática, embora ainda seja desafiador desenvolver a prática totalmente 

dentro da perspectiva do alfabetizar letrando e, nesse caso, com as TDs. Nas palavras de 

Kátia: 

 
O menino não sabe ler ainda e aí eles começam a ver a tela, a reconhecer 

símbolos. Então, se eu virasse pra ele e falasse assim: “Entra no navegador”. 

Ele não sabia ler, mas ele já reconhecia o símbolo do navegador e lá [na 

escola] era o Linux, então o que a gente usava era o Firefox. Então ele já 

falava assim: “ah, o do globinho, do rabinho da raposa!”, então, ele já sabia 

que aquilo chamava navegador, entrando ali ele ia para aplicativos que tinha 

a imagem (Entrevista, professora Kátia). 

  
  

A professora demonstra compreender que a leitura de imagens, de símbolos faz parte 

do processo de alfabetização e letramento da criança e, ao propor que cliquem no ícone do 

navegador, está mediando a construção do conhecimento em um ambiente digital. A criança 

vai se apropriando de uma prática e vocabulário próprios do mundo digital, tornando-se 

letrada nesse contexto. Um trabalho aparentemente acanhado, mas base para outros que virão. 

Uma iniciação ao universo digital.  
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James Gee, pesquisador da aprendizagem desenvolvida por meio de jogos eletrônicos, 

com base no conceito de Domínio Semiótico3 (DS) trabalha com uma definição mais ampla 

de letramento, com a qual corroboramos, que vai além da tradicional concepção de ler e 

escrever, abrangendo diferentes tipos de “letramento visual”. De acordo com as considerações 

de Gee (2000 apud BOMFOCO; AZEVEDO, 2013), “as pessoas são letradas em um domínio 

se forem capazes de reconhecer ou produzir significados no domínio”. Sendo assim, é 

importante que nossas crianças sejam desafiadas a penetrar nesse universo digital com um 

olhar de aprendiz desejante, apropriando-se desse universo também no espaço escolar, onde 

poderá não somente usar as TDs, mas também problematizar junto com professores e colegas 

as suas leituras e percepções dos “textos” lidos. Nas palavras de Marco Antônio Bomfoco; 

Victor de Abreu Azevedo (2013, s/p), “a linguagem articulada (falada/escrita) não é o único 

sistema de comunicação importante. Hoje, imagens, símbolos, gráficos, diagramas, artefatos e 

muitos outros símbolos visuais são significativos. [...] é importante aprender o letramento 

visual para “ler” as imagens em um anúncio publicitário.” A escola não pode se furtar a esse 

trabalho.  

Outro aspecto reparado são as observações dos professores sobre o comportamento 

das crianças em relação aos jogos e a importância do professor estar atento ao que as crianças 

fazem para realizar as intervenções necessárias. Kátia afirma que: 

 

É um trabalho que tem que ser direcionado. Se eu pedir o aluno para ele 

sentar diante do computador para jogar, ele vai chutar [as respostas], não vai 

ter essa preocupação de ler tambor e ligar a palavra tambor, bola na palavra 

bola, ele vai simplesmente chutando. E uma hora ele vai acertar tudo e 

passar para a fase adiante. Tem muitos jogos, mas todos eles você tem que 

estudar, descobrir o que você pode fazer dele para poder usar. Eu não 

conheço tudo, é uma riqueza muito grande (Entrevista, professora Kátia). 

 

 

Sobre essa atitude das crianças de fazer sem refletir, a professora Inácia comenta:  

 

Eu observei que as crianças chutavam as respostas. Eles têm pressa de 

terminar porque querem entrar em joguinhos de bonequinhas, de carrinhos, 

alguma coisa assim. Então, normalmente, eles iam chutando as respostas e 

eu escutava o som dentro da sala, porque eu coloco o som do erro e o som do 

acerto nos jogos que faço. [...] E eu escutava o som do erro o tempo todo nos 

computadores. Entendeu? E aí eu troquei uma ideia com o meu irmão. Eu 

disse a ele: “As crianças estão chutando!” Aí ele me deu essa dica: “toda vez 

que a criança clicar no botão e for um erro, ao invés de fazê-lo pensar para 

 
3 “[...] qualquer conjunto de práticas que recrutam uma ou mais modalidades (por exemplo, linguagem oral ou 

escrita, imagens, equações, símbolos, sons, gestos, gráficos, artefatos, etc.) para comunicar distintos tipos de 

significados” (GEE, 2000 apud BOMFOCO; AZEVEDO, 2013, p. 5).  
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refazer a questão, faz com que ele retorne uns três momentos anteriores” 

(Entrevista, professora Inácia). 

 

  

Nesse caso, a professora prepara os próprios jogos e, durante a aula, ao ouvir muitas 

vezes o som relacionado ao erro nas respostas, começa a refletir sobre o que fazer para 

incentivar a criança a refletir antes de responder, saindo da lógica do ensaio e erro. Na busca 

por uma alternativa, recebe a orientação de alguém mais experiente na área, que trabalha com 

programação, e passa a usar a mesma lógica dos jogos de trilha, nos quais são comuns 

orientações semelhantes a “volte duas casas”.  No caso do jogo proposto pela professora no 

computador, o aluno volta a etapas que já havia concluído. Compreendo que isso pode ser 

enfadonho ao se tornar repetitivo, mas uma alternativa viável para estimular a reflexão do 

aluno e evitar que responda aleatoriamente. Percebe-se a atenção da professora durante a aula 

e a busca de solução para o que considerou um problema, demonstrando uma postura ativa da 

mesma. 

Para o planejamento das aulas no LI, os professores se apoiam fazendo intercâmbio de 

materiais e experiências. O caminho encontrado constitui-se em usar o material 

disponibilizado pelo sistema Linux e pesquisar usando a internet de casa outros jogos que 

possam ser levados para a escola. Chegando à escola, os jogos são instalados nos 

computadores, uma forma de trabalhar com os jogos off-line. Todo esse trabalho se justifica 

pelo interesse das crianças, o que garante boa parte do percurso do processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que temos consciência da necessidade de envolver o educando para 

que ele aprenda de forma significativa. Somado a isso, os professores acreditam na proposta 

do jogo como elemento mediador na construção do conhecimento, embora haja quem não 

consiga ainda identificar os motivos que fazem com que as crianças se sintam tão atraídas 

pelos jogos. Segundo a professora Márcia,  

 

você pode dar o mesmo jogo na sala de aula, claro que adoram o jogo, mas 

no computador ele chama mais a atenção. [...] não sei por quê! Se é porque é 

uma coisa colorida, que tem barulho, música, se é uma coisa diferente. Eles 

não estão acostumados a lidar sempre com o computador. Se você for 

perguntar, a minoria tem computador em casa (Entrevista, professora 

Márcia). 

 

 

Ao estudar a importância do jogo no desenvolvimento da criança na perspectiva da 

teoria histórico-cultural, Lima (2008, p. 129) afirma que: 
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Nestes períodos [dos 3 aos 7 anos], o processo de ensino-aprendizagem 

interfere de maneira intensa naquelas qualidades psíquicas que começam a 

se formar. O jogo, nessa etapa, é concebido como atividade principal, isto é, 

aquela que exerce as mais importantes influências no desenvolvimento das 

faculdades humanas da criança, entre outras, o pensamento, a memória, a 

imaginação, a linguagem, a moralidade, a personalidade, a socialização, a 

motricidade, e prepara a criança para um novo e mais elevado patamar de 

desenvolvimento. 

 

 

Seja por intuição ou conhecimento sobre a importância do jogo no desenvolvimento 

das crianças, podemos dizer que a opção dos professores pelos jogos é apropriada. O que 

temos nas salas de aula hoje é uma geração audiovisual, que não se contenta somente com o 

papel, o cuspe, o giz e orientações unilaterais. Eles querem participar trocando ideias com 

seus colegas e professores, compartilhar suas experiências, ir além dos muros das escolas e 

ganhar o mundo na tela do computador, ou melhor, do celular. Mas, enquanto a maioria de 

nossas escolas ainda não encontrou o caminho para o uso do celular no processo de ensino-

aprendizagem, embora existam experiências exitosas acontecendo, vamos permitindo que o 

computador abra uma janela para outras possibilidades de construção do conhecimento. 

Acredito que seja o mínimo que podemos fazer pelas crianças que já nascem sendo 

registradas pelos mais diversos aparatos tecnológicos, recebendo curtidas e sendo 

compartilhadas entre familiares e amigos. Ou seja, nascem em um contexto digital, 

influenciam e são por ele influenciadas cotidianamente.  

Direcionando o foco para as observações realizadas nos laboratórios de informática 

(LIs) das escolas nas quais estive junto com os professores, percebi que as aulas se pautam 

quase que exclusivamente em jogos para todos os anos do ensino fundamental.  Em conversa 

com a professora Zilda, da Escola Municipal (E.M.) José de Abreu, ela justificou afirmando 

que “os jogos são um estímulo e um desafio para a aprendizagem, especialmente porque as 

crianças estão muito acostumadas com o uso do caderno, assim, o jogo chama a atenção e é 

uma proposta adequada para atender à programação de uma aula de 45 minutos” (Nota de 

campo nº 05, E.M. José de Abreu). A professora mencionou que há outras possibilidades de 

trabalho bastante interessantes, mas, por dependerem de conexão com a internet, se tornam 

inviáveis, pois não há garantia do bom funcionamento da mesma.  

 Apresento, a seguir, alguns jogos que fizeram parte do processo de ensino-

aprendizagem das crianças.  
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No jogo seguinte, a orientação é clicar em cada letra seguindo a ordem alfabética. Na 

parte inferior direita, há um cronômetro para registrar o tempo gasto para fazer a atividade. 

Caso o tempo exceda, ao final, aparece uma plaquinha informando e incentivando a criança a 

ir mais rápido. Porém, se conseguir realizar a atividade antes do tempo determinado, aparece 

uma janela para ser registrado o nome da criança. 

 

IMAGEM 1 – Jogo da ordem alfabética  

 

 
Fonte: DIGIPUZZLE, 2016b. 

 

Olho de lince foi outro jogo proposto. As crianças precisam ler as palavras e descobrir 

na tela o objeto correspondente entre muitos. A cada erro perdem pontos. Então, têm que se 

empenhar, pensar antes de responder. 

 

IMAGEM 2 - Jogo Olho de lince 

 
                                  Fonte: DIGIPUZZLE, 2016c. 

 

 

A proposta a seguir é fixar a letra F. Observando a imagem e a palavra na qual falta 

uma sílaba, a dupla precisa identificar a sílaba faltosa e clicar na sílaba desejada no banco de 
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sílabas. Em caso de acerto, a palavra aparece completa e uma seta indica para continuar 

jogando. Em caso de erro, surge uma tela com uma bruxinha voando em uma vassoura com a 

mensagem “tente de novo” e uma setinha indicando para clicar e dar continuidade ao jogo. 

Entretanto, nesse caso, a criança precisa recomeçar a atividade desde a primeira palavra.  

 

FIGURA 1 – Jogo da Sílaba 1 

 

Fonte: DIGIPUZZLE, 2016e. 

 

 

O jogo Figuras e letras apresenta quatro imagens e as respectivas letras de seus 

nomes para que a criança organize-as de modo a formar corretamente o nome de cada figura.  

Ao final, acontece uma chuva de confetes e, ao dar enter, as palavras são atualizadas para que 

a criança esteja diante de novos desafios. 

 

IMAGEM 5: Jogo Figuras e Letras 

 
Fonte: DIGIPUZZLE, 2017. 
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Reconhecimento de letras é outro jogo proposto pelas professoras. A criança deve 

observar a letra em destaque no lado esquerdo da tela e clicar nas letras que forem iguais à 

letra destacada. 

 

IMAGEM 6: Jogo Reconhecimento de Letras 

 
Fonte: DIGIPUZZLE, 2017a. 

 

No jogo a seguir, o objetivo é identificar o objeto cujo nome se inicia com a letra em 

destaque, indicada no lado esquerdo da tela. 

 

IMAGEM 7: Jogo da Letra Inicial 1 

 
Fonte: DIGIPUZZLE, 2017b. 

 

Com o objetivo de trabalhar a sílaba inicial das palavras, relacionando às suas imagens 

(consciência fonológica), a criança deve identificar a sílaba destacada e clicar na imagem cujo nome se 

inicia com aquela sílaba. Em caso de acerto, a imagem é assinalada em verde e a bonequinha ou 

bonequinho no canto esquerdo inferior da tela sorri. Em caso de erro, este faz cara de aborrecido e a 

imagem é assinalada em vermelho. Em ambos os casos, nova tela surge com outra sílaba e imagens. 

 

IMAGEM 8 - Jogo da Sílaba Inicial 
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Fonte: DIGIPUZZLE, 2017c. 

 

Neste jogo o desafio consiste em clicar nas palavras, relacionando-as com as imagens 

correspondentes, de modo que, ao final, cada imagem tenha seu substantivo correspondente.  

 

IMAGEM 9 - Jogo das Imagens e Palavras correspondentes 1 

 
Fonte: DIGIPUZZLE, 2017d. 

 

Nesse jogo com imagens de animais, a criança precisa ler a palavra que está no fim da 

tela e identificar o animal que corresponde à palavra. Esse jogo foi produzido pela professora 

da turma, no formulário do Google. Assim, após o término da atividade pela criança, a 

professora envia o formulário para si e, em casa, tem acesso às respostas da criança.  

 
IMAGEM 10 – Jogo das Imagens e Palavras correspondentes 2 
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         Fonte: A autora. 

 

No jogo Ariê e os patinhos, o objetivo é acertar os patinhos, seguindo a ordem 

alfabética. A cada clique correto, as letras vão se organizando na barra quadriculada no pé da 

tela. O jogo inicia com o alfabeto maiúsculo em letra palito. Nas fases seguintes, outros tipos 

de letras são apresentados, conforme consta no canto inferior direito da tela. Além da ordem 

alfabética, também são trabalhados diferentes tipos de letras. Um cronômetro também está 

presente. 

IMAGEM 11 – Jogo Ariê e os patinhos 

 
      Fonte: DIGIPUZZLE, 2017g. 

 

No jogo seguinte, o desafio é arrastar cada sílaba para o local correto, formando os 

substantivos correspondentes às imagens. Ao clicar na sílaba, o som referente à mesma é 

ouvido. Assim, fica mais fácil para a criança compreender se a sílaba selecionada corresponde 

à sílaba da imagem. Caso a criança arraste a sílaba para local errado, a mesma retorna a sua 

posição inicial, permitindo a criança compreender que aquela sílaba não é adequada naquele 

local. Completadas as três palavras de uma tela, após a mensagem parabenizando a criança, há 

a possibilidade de clicar para continuar o jogo. Uma tela com outras palavras surge e outros 

desafios são vivenciados pela criança. 

 

IMAGEM 12 – Jogo das Sílabas 2 
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Fonte: DIGIPUZZLE, 2017k. 

 

No jogo seguinte, a criança é desafiada a identificar a letra inicial de cada objeto e arrastá-lo 

para junto dela. Explora somente palavras iniciadas por vogais.  

 

IMAGEM 13 – Jogo da Letra Inicial 2 

 

Fonte: DIGIPUZZLE, 2017m. 

 

Brincando com Ariê 2 apresenta três brincadeiras, que devem ser escolhidas pelo 

jogador ou professor. A primeira imagem que segue apresenta um jogo no qual a criança deve 

identificar a imagem e organizar as letras disponíveis de modo a formar corretamente os 

nomes correspondentes a cada imagem. Em caso de erro, a letra volta para o banco de letras, 

não se fixando em frente à imagem. Quando todas as palavras estão corretas, a cobrinha, 

personagem deste jogo, consegue descer do elevador.  

Na segunda imagem, o elefantinho solta bolhas que contêm as letras, o jogador clica 

no leãozinho que apresenta a imagem e fala o nome da mesma. O jogador deve procurar no 

caça-palavras onde está a palavra falada pelo leãozinho e clicar nas letras correspondentes. 

Em caso de acerto, as letras se destacam, formando a palavra e, em caso de erro, a letra não se 

destaca, indicando para o jogador que aquela não é a opção correta.  
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IMAGEM 14 – Jogo Formando Palavras 

 
Fonte: DIGIPUZZLE, 2017o. 
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IMAGEM 15 - Jogo Identificação de Palavras 

 
Fonte: DIGIPUZZLE, 2017p. 

 

O Alfabeto do macaco é outro jogo que as professoras mencionaram ser bastante 

apreciado pelas crianças. O macaquinho apresenta uma plaquinha com determinada letra. 

Embaixo, surgem quatro opções de imagens, sendo que uma delas corresponde a uma palavra 

iniciada pela letra que está na plaquinha. Escolhendo a opção correta, outra letra surge, dando 

prosseguimento ao jogo. Em caso de erro, o macaquinho balança a cabeça e a imagem retorna 

para seu lugar. A letra permanece até que a criança faça a opção correta.  

 
IMAGEM 16 – Jogo Alfabeto do Macaco 

 

  Fonte: DIGIPUZZLE, 2017r. 

Considerações finais 

 

 As observações e entrevistas realizadas, assim como os estudos empreendidos sobre o 

jogo, permitiram compreendê-lo como elemento da cultura, que tem sua importância como 

recurso mediador da aprendizagem no contexto escolar.  Nas palavras de Manoel Oriosvaldo 

Moura (2011, p. 94- 95), “a importância do jogo está nas possibilidades de aproximar a 
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criança do conhecimento científico, levando-a a vivenciar ‘virtualmente’ situações de solução 

de problemas que a aproxima daquelas que o homem ‘realmente’ enfrenta ou enfrentou”. 

Somando-se a isso, é importante ressaltar que o jogo é um recurso do qual as crianças 

demonstram gostar e têm motivação para jogar. Todos esses fatores fortalecem o argumento a 

favor de sua utilização na escola.   

 Atualmente, numa sociedade marcada pela presença do digital, temos também os 

jogos digitais, de diversos tipos e complexidade, alguns dos quais, como vimos, também 

presentes na escola. Em que pese à semelhança de muitos deles com as atividades propostas 

no papel, sendo por vezes criticados por inovarem mais no suporte que os veicula do que na 

concepção que os sustenta, o que observei junto às crianças e professores foi um 

envolvimento e empolgação total para jogar. A possibilidade de estar diante da tela colorida, 

com movimento, com som e chamando-as para interagir desencadeava nas crianças uma 

atitude ativa. Não observei nenhuma recusa em se envolver com os jogos propostos, nem 

mesmo a famosa postergação, que costuma se fazer presente em algumas salas de aula. Ao 

contrário, diante da tela, as crianças buscavam interagir imediatamente, compreender a 

proposta e realizá-la sozinhas, trocando ideias com os colegas, solicitando a ajuda da 

professora, enfim, tendo uma atitude ativa durante a aula com o objetivo de realizar o que 

havia sido proposto.  

Nessa linha de raciocínio, considero que as propostas apresentadas pelos professores 

aos seus alunos permitiram, além da construção do conhecimento nas diversas áreas, aprender 

também a lidar melhor com os dispositivos digitais e a ter maior apropriação do universo 

digital pela interação com o computador e a internet. Assim, o letramento também foi sendo 

construído a cada aula nas interações possibilitadas entre os sujeitos, destes com a máquina 

propriamente dita (parte física) e também com os conhecimentos veiculados por meio dos 

jogos propostos. Muitos dos benefícios dos jogos digitais apontados por Savi e Ubricht (2008) 

foram citados pelos professores e/ou observados pela pesquisadora, entre eles, é possível citar 

como os mais evidentes: efeito motivador, experiência de novas identidades, socialização, 

coordenação motora e comportamento expert.  

Um aspecto que chamou a atenção se refere à avaliação das aprendizagens dos alunos 

por meio dos jogos digitais. Este ainda é um ponto para ser mais bem refletido, pois o que 

pude observar é que a avaliação é realizada pelo professor que está junto com as crianças, mas 

suas impressões não são socializadas sistematicamente com os professores regentes. 

Buscando as causas dessa lacuna, Zilda explicou-me que o quantitativo de alunos que 
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frequenta o LI é grande, o que dificulta um feedback de cada um para seus professores. No 

caso da professora Inácia, que é diferente das demais, essa lacuna torna-se menor, pois é ela 

que planeja as aulas e acompanha seus alunos ao LI, fazendo as mediações necessárias, vendo 

sua forma de resolver as situações propostas e percebendo seus progressos.  

Em que pese aos pontos nos quais ainda precisamos nos debruçar enquanto 

professores na busca por avançar, todas as considerações apresentadas nesse capítulo apontam 

para a viabilidade de usar os jogos no contexto escolar com vistas ao desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças. Sua utilização está diretamente relacionada à relevância da ação 

docente no sentido de realizar as propostas adequadas ao nível das crianças e intervenções que 

colaborem para a construção do conhecimento. 
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Resumo: Essa pesquisa teve como objetivo analisar os usos de recursos e materiais didáticos 

utilizados por uma professora que lecionava em uma turma do 2º Ano do Ensino Fundamental, no 

tocante ao ensino da língua escrita. Numa abordagem qualitativa e fazendo uso dos procedimentos de 

coleta de dados da pesquisa etnográfica, realizamos observações das suas práticas de ensino e 

realizamos entrevistas semiestruturadas durante e após as observações em sua classe. Os dados 

mostraram que a professora fazia uso de uma diversidade de recursos e de materiais didáticos para o 

ensino da leitura e da escrita, os quais incluíam desde aqueles reconhecidos como “tradicionalmente 

escolares”, até os mais modernos, chamados de “tecnologias digitais”, com o objetivo de tornar o 

processo de ensino e de aprendizagem mais prazeroso para os educandos.  

 

Palavras-chave: Prática docente. Recursos e materiais didáticos. Língua escrita. 

 

 

Introdução 

 

Resultados advindos de pesquisas realizadas nas últimas décadas, no tocante à 

fabricação das práticas docentes (ALBUQUERQUE, 2002; COUTINHO, 2004, COUTINHO-

MONNIER, 2009; FERREIRA, 2003, 2004 e 2005, entre outros) têm apontado para a 

necessidade de se propor na escola um ensino que tenha relação com as práticas de leitura e 

de escrita vivenciadas pelos educandos em espaços não escolares, a fim de que estes 

percebam que a apropriação dessas habilidades (ler e escrever) pode oportunizar-lhes a 

participação de forma mais efetiva nos mais variados eventos de letramento. 

A partir de meados dos anos 1980, em uma proposição de ensino defendida por 

Ferreiro & Teberosky (1985), onde a aprendizagem se dá através da interação do aprendiz 

com o objeto de ensino, a língua escrita, o aluno passou a ser entendido como um sujeito ativo 

que a todo tempo está elaborando, construindo e reconstruindo hipóteses acerca da natureza e 



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

 

575 

 

do funcionamento da escrita; seus conhecimentos prévios sobre o objeto de conhecimento 

passaram a ser considerados e tomados como ponto de partida no processo de alfabetização e 

o professor, por sua vez, passou a exercer o papel de “mediador” dessa aprendizagem, 

cabendo ao mesmo organizar situações didáticas onde as crianças pudessem construir seus 

próprios conhecimentos acerca do objeto estudado, ou seja, criar, inicialmente, as suas 

próprias hipóteses sobre o funcionamento da escrita. 

Soares (1998) nos esclarece que o fato de se conceber que o ensino da leitura e da 

escrita se dá a partir da interação do sujeito com o objeto de conhecimento não significa 

descartar o uso de métodos para alfabetizar e, então, defende que sejam criadas 

“metodologias” de alfabetização, enfatizando que o acesso ao mundo letrado, ou seja, ao 

mundo da leitura e da escrita, se dá por meio de duas vias, estando a primeira delas, assim 

como já pontuamos anteriormente, relacionada, justamente, ao aprendizado de uma técnica, a 

qual “[...] refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para leitura, 

escrita e as chamadas práticas de linguagem” (SOARES, 1998, p. 10). 

Nessa perspectiva, ao planejar as atividades de ensino e escolher “os caminhos” que 

acreditam serem os mais pertinentes para atingir os seus objetivos, os professores também 

buscam e selecionam os recursos e materiais didáticos que julgam mais adequados, de acordo 

com o que pretendem ensinar. Para Freitas (2007), recursos didáticos são todos os 

componentes do ambiente de aprendizagem que tem por função estimular e aproximar o aluno 

do conteúdo a ser estudado, de forma lúdica. Tais materiais vão desde os mais “simples”, tais 

como quadros de giz, livros didáticos, cadernos etc, até os considerados mais modernos e 

“sofisticados”, como os computadores e outros equipamentos tecnológicos. 

Como bem pontuam Leal & Rodrigues (2011), ao se escolher esses recursos e 

materiais que servirão de suporte para o trabalho na sala de aula, os docentes precisam refletir 

e considerar algumas questões referentes às suas finalidades e, também as finalidades do 

ensino e da escola, pois, que, nessa instituição, as suas práticas pedagógicas exercem 

influências na construção de identidades e de subjetividades.  

Como bem colocam Leal & Rodrigues (2010): 

 

É preciso refletir para escolher tais recursos. De igual modo, é necessário ter 

clareza sobre as finalidades do ensino, as finalidades da escola e atentar que 

nessa instituição, além dos conceitos e teorias, estamos influenciando a 

construção de identidades, de subjetividades. Assim, na escolha dos recursos 

didáticos, tais questões precisam se consideradas. (p.97) 
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As autoras supracitadas, ainda discorrendo sobre a seleção dos materiais e recursos 

didáticos a serem utilizados como ferramentas para auxiliar no processo  de ensino e de 

aprendizagem  pontuam que questões do tipo “o que ensinar”, “por que ensinar”, “como 

ensinar” e “que objetivos se quer alcançar”, devem preceder a escolha dos mesmos, pois 

que, o uso adequado e efetivo desses materiais e recursos depende da ação do educador que 

deve ter domínio sobre os conteúdos a serem ensinados, ter clareza sobre o que pretende que 

os seus alunos aprendam, e, principalmente, saber lançar mão de diferentes metodologias para 

garantir a eficácia dessa aprendizagem, visto que os alunos não aprendem da mesma forma, 

nem em tempos e ritmos iguais. 

Assim, faz-se mister ter a clareza de que a seleção e o uso adequado de materiais e 

recursos didáticos configuram-se como ferramentas de mediação do processo de ensino e de 

aprendizagem, os quais, através do uso pensado e planejado, o professor poderá oportunizar 

aos educandos aprender os assuntos abordados na sala de aula de forma dinâmica e prazerosa, 

mas não é suficiente para garantir esse aprendizado.  

Desse modo, como bem coloca Freitas (2007), “por mais bem elaborados e 

diversificados que sejam, não garantem por si só a qualidade e a efetividade no ensino e 

aprendizagem” (p.23), pois, que, a simples apresentação ou a utilização dos mesmos de forma 

indiscriminada, cumprem a função de mediação, mas “não podem ser utilizados como 

começo, meio e fim de um processo didático” (op. cit, p.23). 

 

 

Procedimentos metodológicos 

 

 

Nesse estudo4, tivemos como objetivo analisar os usos de recursos e materiais 

didáticos utilizados por uma professora que lecionava em uma turma do 2º Ano do Ensino 

Fundamental, no tocante ao ensino da língua escrita. 

Em busca de dar conta do nosso objeto de estudo, optamos pela perspectiva da 

pesquisa qualitativa, por essa envolver a apreensão de dados descritivos, os quais são obtidos 

no contato direto do pesquisador com a situação estudada, retratando, desse modo, a 

perspectiva dos sujeitos que dela participam (BOGDAN & BIKLEM, 1982). Assumimos, 

 
4 Esses dados fazem parte da nossa tese de Doutorado intitulada “Cenas do cotidiano escolar: o “savoir-faire” 

dos professores dos Anos Iniciais no ensino da língua escrita e nos usos do escrito, no Brasil e na França”, 

defendida no segundo semestre do ano de 2016. 
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também, a perspectiva etnográfica da pesquisa, a qual, no final da década de 1970, vem 

ganhando crescente aceitação na área de Educação (ANDRÉ, 2005).  

Nessa direção, fizemos a opção pelas observações direta e participante da prática da 

docente com gravação em áudio e registros no diário de campo, no período de fevereiro a 

junho de 2014, totalizando 19 observações na sua sala de aula. 

Justificamos a nossa opção pela observação participante, por esta possibilitar “um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado” (LÜDKE & ANDRÉ, 

1986, p. 26), e por estar relacionada “à valorização do instrumental humano, característica da 

tradição etnográfica” (ALVES-MAZOTTI & GEWANDSZNADJER, 1999; p. 166).  

Interessados em saber e melhor compreender as escolhas da docente em relação aos 

recursos e materiais didáticos utilizados, às metodologias adotadas, às atividades selecionadas 

para o ensino da língua escrita na classe, entre outros aspectos, realizamos durante e ao 

término das coletas, entrevistas semiestruturadas (ou seja, com questões abertas e fechadas) 

com a mesma, exatamente por entrevistas dessa natureza, permitirem que o pesquisador venha 

a conhecer mais particularidades a respeito dos entrevistados, bem como fazer as adaptações 

na estrutura do roteiro e condução da conversa, quando estas se fizerem necessárias (ANDRÉ, 

2005).  

 

A participante da pesquisa 

  

 A professora Claúdia era graduada em Educação Artística, pela Fundação Jaime de 

Altavila Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC), concluído no ano de 1982 e, 

História pela Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata (FFPNM – UPE), 

finalizado em junho de 2006. Ao questionarmos à docente sobre a sua opção pelas referidas 

graduações, ela nos informou que desde criança sempre gostou muito de desenhar e que o seu 

“apreço” pelas artes havia sido o principal fator que a levou a escolher o curso de Educação 

Artística para se especializar. Nessa mesma proposição e seguindo essa mesma linha de 

formação acadêmica mencionada, no ano de 2005, especializou-se em Ensino de História das 

Artes e das Religiões pela Universidade Federal de Pernambuco (UFRPE). 

 Ainda discorrendo sobre as suas opções em relação aos cursos de formação inicial, a 

docente pontuou que desde criança era encantada por tudo que estava relacionado às Artes e 

que tinha prazer em aprender através dela. Ela acrescentou que a sua escolha pelo curso de 

História se deu pelo fato de ela ver uma relação bastante próxima entre os conteúdos 
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abordados nessa área com as Artes, como por exemplo, as pinturas rupestres, as esculturas e 

arquiteturas gregas, egípcias e romanas, as belas e diversas artes indígenas e aborígenes 

espalhadas pelo mundo contam sobre cada povo, etc. 

 No período da nossa coleta de dados, a docente tinha 52 anos de idade e lecionava 

apenas no horário da manhã. Possuía uma larga experiência de ensino (33 anos), todos eles 

exercidos em turmas do ciclo alfabetizador e também já havia atuado como coordenadora de 

apoio no projeto Alfabetizar com Sucesso5, durante os anos de 2010 e 2011. 

 

 

Os recursos e os materiais didáticos usados no ensino da língua escrita: alguns 

resultados 

 

Durante as nossas observações, constatamos que a professora Claúdia fez uso de 

recursos e materiais didáticos diversificados ao ensinar a língua escrita na sua classe e que a 

maioria deles haviam sido pensado para dar suporte ao ensino dos assuntos que ela tinha 

como pretensão abordar com a turma, conforme podemos visualizar no quadro a seguir:  

 

              Tabela 2: Os recursos e os materiais didáticos utilizados por Claúdia 

MATERIAIS DIDÁTICOS TOTAL 

Livro didático de Português 8 vezes 

Livro didático de Matemática 2 vezes 

Livro didático de Ciências 2 vezes 

Livro didático de Geografia 4 vezes 

Livro didático de História 2 vezes 

Livros de literatura 8 vezes 

Tarefas xerocadas 3 vezes 

Textos xerocados 2 vezes 

Dicionário 2 vezes 

Cartazes 3 vezes 

Jogos 2 vezes 

Caderno de Classe 18 vezes 

DVD 1 vez 

Cd 1 vez 

Quadro 19 vezes 

Fichas com sílabas e palavras 2 vezes 

 

 
5 Projeto da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco com objetivo de formar os professores 

alfabetizadores dos municípios do Estado. 
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De acordo com os dados exibidos na tabela, verificamos que os livros didáticos e os 

livros de literatura foram os principais materiais escritos utilizados pela docente na construção 

e desenvolvimento das suas aulas para o ensino da língua escrita. Os textos e as atividades 

presentes nos livros de Português6 e de Geografia7, presentes na rotina da mestra 8 e 4 vezes, 

respectivamente, foram por ela explorados sempre de forma sistemática e planejada, com 

finalidades diversas.  

O livro de língua materna foi utilizado por Claúdia, na maioria das vezes, para 

trabalhar a leitura de textos verbais e não verbais tanto de forma individual como 

coletivamente, para discutir questões relacionadas às temáticas neles abordadas, para explorar 

os exercícios de compreensão textual e, ainda, de apropriação do sistema de escrita alfabética. 

Nesse sentido, pudemos perceber que ao explorar as atividades presentes nesse manual, a 

docente buscava, além de oportunizar a compreensão das finalidades e funcionalidades dos 

textos, delas fazer uso para auxiliar os alunos a refletirem sobre o SEA e a consolidarem a 

alfabetização, mesmo que esse não fosse o principal objetivo de algumas das atividades 

propostas por esse manual.  

A partir das nossas investigações na classe de Claúdia e das suas falas no decorrer das 

entrevistas, podemos afirmar que o referido manual constituía-se num importante recurso 

“na” e “para” a fabricação do trabalho com a língua materna em sua sala de aula: (1) o mesmo 

servia como “indicador” dos assuntos a serem abordados durante o ano letivo na sala 

(planejamento), (2) como material de apoio para o ensino da língua, (3) como ponto de 

partida e/ou extensão dos conteúdos trabalhados nas outras disciplinas, (4) como suporte e 

sugestão de atividades a serem realizadas pelos, educandos, (5) como portadores de textos 

verbais e não verbais utilizados nos momentos de leitura e debates realizados por ela e 

pela/com a turma e, ainda, (6) como principal referência de material escrito para os alunos.  

Pudemos apurar nos extratos da fala de Claúdia, durante as entrevistas com ela 

empreendidas, que ela concebia o livro didático como “um” material de apoio para o 

planejamento e a fabricação das suas aulas; para ela, o mesmo não se configurava como um 

“guia” que a orientava acerca do que ela deveria fazer na sua classe, mas reconhecia os 

“benefícios” e as “limitações” desses suportes. Assim, observamos nas suas aulas que ao 

desenvolver o trabalho com esse manual, Claúdia não realizou “tudo”, “da mesma forma” e na 

 
6Ápis: Letramento e Alfabetização. BORGATTO, Ana Maria Trinconi; BERTIN, Terezinha Costa Hashimoto & 

MARCHEZI, Vera Lúcia de Carvalho. 2º Ano – São Paulo: Ática, 2011. 

7 Porta Aberta: Geografia. LIMA, Mirna. 2º Ano - São Paulo: FTD, 2014. 
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mesma “sequência” como era por ele proposto, antes mudou a ordem das atividades, suprimiu 

questões dos exercícios, acrescentou informações de forma oral, criou outras atividades com 

base naquelas por ele sugeridas, etc., além de criar táticas outras para explorá-lo: ora os textos e 

atividades neles presentes serviam como “geradores” e “ponto de partida” do trabalho com a 

leitura e da escrita que ela desenvolvia, ora nele, ela buscava textos e atividades que pudessem 

dialogar com os assuntos abordados a partir dos livros de literatura, dos textos xerocados, com 

aqueles presentes nos cartazes e, ainda, com os conteúdos das outras disciplinas por ela 

ministradas. 

Esses movimentos da docente confirmam o ponto de vista de Chartier (2007) de que 

os professores selecionam nos materiais que lhe são sugeridos, as atividades possíveis de 

fazer e os assuntos que eles julgam pertinentes ensinar. Tais movimentos dialogam também, 

com a perspectiva de Certeau (1985) no que diz respeito à capacidade de os professores 

fabricarem as suas táticas de sobrevivência em meio às estratégias impostas e, também, com a 

expertise/perícia desses profissionais, relacionadas à capacidade que eles possuem de realizar 

os ajustes didáticos necessários, frente a uma dada situação (GOIGOUX, 2002). 

Vejamos nos fragmentos a seguir, como Claúdia conduziu o ensino do dígrafo “ch”, a 

partir do livro de língua materna: 

 

P: Quem lembra quais foram as letras que nós estudamos que juntas formam um único som? 

T: Nh, lh e ch. (enquanto os alunos as ditavam, a mestra registrava no quadro). 

P: Agora observem essas palavras que eu vou escrever no quadro... vocês vão ler 

acrescentando a letra “h” a elas, ok?(os alunos não tiveram dificuldades para encontrar o 

lugar o “h” se encaixaria nas novas palavras e as pronunciaram com facilidade). 

 

BICO – BICHO                               CAPA – CHAPA 

CACOS – CACHOS                         CAMA – CHAMA 

LANCE – LANCHE                         TACO - TACHO 

 

P: Essas palavras têm no livro de vocês (referindo-se ao manual de Língua Portuguesa). 

Vocês agora vão abrir o livro na página que eu vou colocar aqui no quadro, ok? 

 

Após esse momento, Claúdia foi lendo as atividades sugeridas pelo livro para explorar o 

dígrafo “ch”. À medida que ia lendo ou solicitando que alguns alunos lessem as questões, ela 

ia fazendo pausa para apresentar exemplos que pudessem explicar melhor a atividade. 

 

P: Que palavra é essa aqui? No 3º quesito?  

T: Roca! 

P: Alguém sabe o que significa essa palavra? 

T: Não! 
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P: Lembram o poema que nós estudamos aqui.... “A velha a fiar”? 

T: Sim! 

P: E então... quando a velha estava a fiar, ela usava um equipamento pra tecer com as 

linhas... aquele equipamento era uma roca. 

 

Ela deu continuidade respondendo juntamente com os alunos o 5º quesito. À medida que ia 

mostrando as figuras, solicitava que o seu grupo de crianças lhes dissesse como escrever os 

seus. Nesses momentos, ela silabava as palavras a fim de que os aprendizes percebessem as 

letras que compunham as suas sílabas.  

 

A2: Tia, “mochila” é com “u” ou com “o”? 

P: Como vocês acham que se escreve “mochila”?  

T: Com “u”... com “o” 

P: Atenção, algumas palavras como “mochila” não se escreve da mesma maneira como a 

gente fala, como a gente pronuncia. 

A3: Tia, e é com “x” ou com “ch”? 

P: Que letras nós estamos estudando hoje? 

T: Ch! 

P: Ok, eu vou escrever no quadro pra ninguém esquecer. 

 

Ao perguntar aos alunos como se escrevia o nome da última figura, os mesmos ficaram em 

dúvida sobre o que escrever. 

 

A4: Tia, é biscoito? 

P: Na palavra “biscoito” tem as letras “ch”? 

T: Não! 

A5: É “recheio”, tia! (a mestra consultou o livro dela pra saber a resposta) 

P: Essa figura está um pouco confusa nesse exercício. No meu livro tem escrito “bolacha”. 

Mas eu não concordo, porque aqui tem um biscoito e não uma bolacha. Então, o que vamos 

escrever? 

A6: Escreve “biscoito recheado”, tia!  

P: Então vamos fazer assim... escrevemos biscoito, porque o desenho é de um biscoito e, 

escrevemos recheio, porque o biscoito tem recheio e recheio se escreve com “ch”. 

 

 Conforme podemos constatar no extrato da aula apresentada, ao trabalhar uma 

atividade que estava presente no livro didático, Claúdia não fez exatamente o que nele estava 

proposto, mas antes reconstruiu as atividades por ele sugeridas, levantando outras reflexões 

para auxiliar os estudantes a refletirem sobre o sistema de escrita.  

Tal direcionamento dado pela docente à atividade que estava desenvolvendo, também 

dialoga com as afirmações dos autores supracitados, quando ele assinala que quanto mais 

experiente for o professor e/ou quanto maior forem os seus conhecimentos acerca do 

conteúdo a ser ensinado e dos saberes e dificuldades dos seus alunos, maior será o seu 

repertório de esquemas cognitivos e sociais e, por conseguinte, maiores serão as suas 
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possibilidades de evocá-los, adaptá-los, transformá-los e substituí-los diante de situações 

“inusitadas”, de forma mais adequada, para alcançar os objetivos pretendidos. 

No tocante ao trabalho com os livros de Geografia, de História e de Ciências, 

verificamos que a docente buscou “articular” algumas das temáticas exploradas nesses 

manuais com aquelas presentes no livro de Língua Portuguesa, fazendo com que os alunos 

“não” percebessem uma separação entre os conteúdos pertencentes aos currículos de cada 

uma dessas áreas do conhecimento, tampouco criassem uma visão de que a aprendizagem das 

habilidades de leitura e de escrita era “exclusividade” das aulas de língua materna.  

Nessa proposição, era comum a docente partir dos textos contidos nos livros das 

disciplinas mencionadas, (como por exemplo, através de uma história em quadrinhos e os 

tipos de moradia, a partir de uma cantiga popular, entre outros) para explorar os eixos de 

ensino da língua. Já a partir do livro de Matemática, observamos que a docente explorou a 

interpretação das situações-problemas nele sugeridos, a compreensão dos enunciados das 

questões a serem respondidas, além da formulação oral e, em seguida, escrita, das respostas a 

essas questões. 

Os livros de literatura, por sua vez, também foram bastante utilizados pela docente (se 

fizeram presente em 7 das 19 aulas por nós observadas) e estavam presentes em sua rotina, 

principalmente, como um suporte para a realização de leituras deleites que aconteciam tanto 

no início das aulas como ao término das mesmas, conforme o tempo permitisse que elas 

fossem realizadas. Tais livros, os quais faziam parte do acervo de Obras Complementares, do 

conjunto de obras do Projeto Pró-ler8 enviado pela Prefeitura da cidade do Recife para os 

alunos e alguns deles de propriedade da mestra, os quais ficavam acomodados em um cesto 

colocado em um canto da sala ao lado da lousa para que os aprendizes pudessem escolher 

aqueles que gostariam de ler.  

As leituras eram realizadas tanto pela docente que lia as histórias para os discentes, no 

intuito de fazer com que eles adentrassem no universo do “faz de conta”, das brincadeiras e da 

diversão, através de textos de gêneros como as poesias, as cantigas populares e os contos, 

como pelos próprios aprendizes que se “deliciavam” com a oportunidade de manusearem 

esses suportes e descobrirem “sozinhos”, o que eles tinham a lhes dizer, buscando essas 

informações, tanto através dos textos neles escritos, como, também, a partir das imagens. 

 
8Cf. http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/14/02/2014/alunos-do-recife-vao-se-alfabetizar-ate-os-6-anos-com-o-

proler 
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Foi também durante a realização das atividades de leitura deleite que pudemos ver os 

alunos interagirem de forma mais efetiva entre si, compartilhando o que estavam lendo nos 

livros que haviam escolhido com os seus colegas, ora mostrando-lhes as figuras neles 

presentes, ora “inventando” o texto a partir delas e, ainda, algumas crianças que já se 

encontrava em via de consolidar a alfabetização, se dispor (já que isso não era pedido pela 

professora) a realizar a leitura das histórias para os colegas que se encontravam oscilando 

entre os níveis silábicos alfabéticos e alfabéticos, constituindo-se, desse modo, como 

“modelo” de leitor para os mesmos.  

Observamos que as “táticas” colocadas em prática por esses aprendizes muito se 

assemelhavam àquelas utilizadas pela professora ao trabalhar com a leitura na classe e que 

estas foram fabricadas, a partir dos esquemas cognitivos construídos pelos mesmos durante as 

aulas que assistiram na escola desde que nela haviam ingressado. Assim, era comum vermos 

nesses momentos, os alunos-professores chamarem a atenção dos colegas para a observância 

em relação à direção em que devia ocorrer a leitura do texto marcada por eles através da 

passagem dos seus dedos pelas linhas, fazerem pausas na leitura para perguntar o que estavam 

entendendo e o que achavam que ia acontecer na história e, ainda, para estabelecerem relações 

entre as cenas e personagens presentes nas páginas do livro e o texto que a eles faziam 

menção. 

Essas posturas assumidas pelos alunos vêm confirmar as colocações de Rockwell 

(1985), quando afirma que os alunos, ao participarem ou testemunharem práticas alternativas 

de leitura e de escrita no âmbito escolar, tem acesso a informações adicionais sobre a língua 

escrita e ao seu uso, como também à forma de pô-las em prática. 

Outro material que Claúdia fez bastante uso no ensino da língua escrita foi o caderno 

escolar9, estando ele presente em 18 das 19 aulas por nós acompanhadas e constituindo-se 

como o principal material onde os alunos “exercitavam” e “ensaiavam” as suas escritas. Entre 

as atividades sugeridas pela docente, apareceu com maior frequência a escrita das respostas 

dos exercícios presentes nos livros didáticos (já que não lhes eram permitido escreverem nos 

manuais), a cópia de palavras e frases, para realizar a leitura das letras do alfabeto que havia 

neles coladas, de respostas aos exercícios em que os educandos deveriam completar as 

palavras com as letras e sílabas que estavam faltando e para escreverem palavras e frases 

ditadas por Claúdia.  

 
9 Cada aluno possuía 2 cadernos, um destinado às atividades de classe e o outro, às atividades de casa. 
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É importante destacar que docente uma vez conhecedora dos discursos oficiais mais 

atuais para o ensino da língua materna, demonstrava um “certo” cuidado em fazer com que as 

atividades por ela sugeridas dialogassem, sempre que possível, com o ensino da leitura e da 

escrita na perspectiva do “alfabetizar letrando”, movimento apontado por Soares (2010), 

como sendo o mais adequado para inserir o indivíduo na cultura do escrito. Assim, pudemos 

constatar que as atividades por ela fabricadas, ora apresentavam uma maior aproximação, ora 

um distanciamento das atividades de leitura consideradas nas últimas décadas, como sendo 

mecânicas e artificializadas, evidenciando, assim, uma “mescla” de saberes tanto teórico 

como metodológico, na fabricação da prática da docente.  

No entanto, vale salientar que, embora algumas das atividades a serem realizadas no 

caderno pelos discentes apresentassem um “modelo” mais “tradicional”, as mesmas não 

foram propostas por Cláudia de forma descontextualizada. Elas faziam parte de sequências de 

atividades que ela já vinha desenvolvendo na sala com um gênero textual, com a exploração 

de uma temática que estava presente no manual de Língua Portuguesa ou de outra disciplina 

e/ou, ainda, do próprio conteúdo que ela estava abordando. 

Vejamos essa tática posta em prática a seguir, a partir da explicitação de algumas 

atividades propostas pela professora ao fazer uso desse material didático articulado ao 

trabalho de leitura de palavras escritas em fichas: 

 

Claúdia deu início às atividades afixando no quadro fichas coloridas com algumas palavras 

nelas escritas, para explorar o “r intrometido”. 

 

P: Vejam bem! Eu vou colar essas fichas no quadro, vocês vão ler as palavras que estão 

escritas nelas, mas vão ler somente com os “olhinhos”. Não vão ler em voz alta, só com os 

“olhinhos”.  

 

TEM FRIO E FEBRE ESTÁ XADREX 

DRAGÃO CAMISA CRISTIANO O E MUITO 

COM BRAVO PEDRO UMA DE 

 

Após alguns minutos, a docente chamou a atenção dos alunos para que observassem as fichas 

que possuíam as mesmas cores e tentassem formar frases a partir da junção das mesmas. 

 

P: Prestem atenção aqui (apontou para as fichas afixadas no quadro). Que palavras estão 

escritas nessas fichas? Em todas as fichas? (os alunos leram uma a uma e, em seguida, a 

própria docente as leu de forma segmentada, enfatizando as sílabas que possuíam os 

encontros consonantais que ela tinha como objetivo explorar na aula). Agora todos juntos 

vamos tentar construir as frases olhando as fichas das mesmas cores.  
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À medida que construíam as frases coletivamente, Cláudia as grafava no quadro e, em 

seguida, pedia para que aos alunos as copiassem em seus cadernos. 

 

COPIE E LEIA: 

PEDRO TEM UMA CAMISA DE XADREZ. 

O DRAGÃO É MUITO BRAVO. 

CRISTIANO ESTÁ COM FEBRE E FRIO. 

 

Após concluírem essa tarefa em seus cadernos, a docente solicitou que a turma lesse 

coletivamente as frases e chamou alguns dos alunos para montá-las afixando as fichas no 

quadro, na sequência correta.  

 

P: Agora vocês vão circular no caderno de vocês, as palavras das frases que eu ditar. Depois 

vocês vão me mostrar aqui no quadro a ficha que tem a palavra que eu ditei e vão separar elas 

em sílabas no caderno de vocês. 

 

Após realizarem a tarefa proposta, a docente escreveu mais uma atividade no quadro para os 

alunos copiarem. 

 

Faça as palavras colocando a letra “r”: 

peço -  preço   pato ______     biga ______       lava _____       gude 

______      

faca ______         baço ______         pode _____            maga______    

gata   

 

Claúdia aproveitou o momento da escrita da tarefa para explorar o significado de 

algumas palavras, tais como “biga” (charrete usada pelos soldados romanos), “baça” e 

“maga”, desenhando no quadro, as figuras a elas correspondentes. 

 

Um ponto que é importante destacar refere-se ao fato de que, antes mesmo que a 

mestra pedisse que todos juntos observassem as fichas que possuíam as mesmas cores para, 

então, formar as frases, essa atividade foi realizada de forma individual e autônoma por um 

bom grupo de discentes que, sussurrando, tentavam encontrar em que ordem às palavras 

deveriam ser lidas para que a sequência das mesmas apresentasse uma “lógica”. Essas 

posturas assumidas por esses alunos podem ser explicadas a partir das colocações de 

Rockwell (1985) ao pontuar que dentro da escola, mais precisamente dentro da sala de aula, 

existe um conjunto de conceitos e práticas que por já serem generalizadas e recorrentes são 

facilmente previsíveis e pelo seu caráter quase ritualizado, constituindo, assim, o que poderia 

ser denominado como uma tradição escolar. Em outros termos, por determinadas práticas de 

ensino e proposição de atividades já fazerem parte da dinâmica da sala de aula, os discentes 
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puderam facilmente “inferir” os comandos que seriam dados pela professora para a realização 

da tarefa referendada.  

No tocante às atividades de escrita no caderno, observamos que Claúdia tinha um 

cuidado em mostrar aos aprendizes como eles deveriam apresentar seus escritos nesse 

material, chamando a atenção dos mesmos para questões relacionadas, principalmente, ao 

tamanho das letras nas entrelinhas, para a observância da pauta como limite de escrita na 

página do caderno, a direção da escrita (da esquerda para a direita), a organização das 

atividades na folha, o traçado das letras, além de questões relacionadas à escrita de textos 

como as poesias e os cânticos populares, onde destacava a organização dos mesmos em 

versos (escrita de cada um em uma linha), por exemplo.  

As atividades e os textos xerocados, assim como os jogos, foram utilizados, sobretudo, 

como meio de explorar o sistema de escrita alfabética, cujo objetivo principal era levar os 

alunos a refletirem sobre os sons das palavras, a estabelecer relações entre os fonemas e os 

grafemas e a escrita dessas palavras e/ou como forma de sistematizar esse ensino que ela 

havia proposto na sala. No tocante às atividades xerocadas, Claúdia nos informou que as 

havia retirado da internet e que fazia buscas constantes desse recurso tecnológico para auxiliá-

la na fabricação das tarefas. Cabe ressaltar, ainda, que nenhuma dessas tarefas foi sugerida 

pela docente de forma isolada. Antes, todas elas foram tomadas como mais um recurso que 

ela utilizava na sequência de atividades que estava desenvolvendo, com o intuito de auxiliar 

os alunos a consolidarem a aprendizagem do assunto que estava sendo trabalhado na sala. 

Em relação ao dicionário, o mesmo foi explorado por Claúdia para procurar palavras 

para a realização do ditado de palavras que iniciavam com a letra “h” e, ainda, para saber 

como se separavam algumas palavras que ela havia proposto na tarefa em que tanto ela como 

os alunos ficaram em dúvida como fazê-la, como, por exemplo, a separação da palavra 

“desmaio” que estava presente na tarefa xerocada trabalhada no dia 23/04/2014. Nesse 

momento, a docente anunciou para a turma que não sabia como separá-la e que buscaria no 

dicionário essa resposta e, assim o fez diante dos alunos.  

 

P: Prestem atenção! Tem uma maneira de nós descobrirmos como se separa a 

palavra “desmaio”... vocês já conhecem, porque já fiz isso outras vezes. Aqui, no dicionário. 

Além dos significados das palavras, também têm a forma como elas se separam. 
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Pensamos ser essa tática bastante relevante para que os alunos, embora de forma 

implícita, pudessem perceber mais uma funcionalidade desse material (além de explicar os 

significados da palavra) a partir de uma situação real de uso.  

Os cartazes, por sua vez, também foram confeccionados por Claúdia e serviram para 

explorar de forma coletiva, os textos que estavam presentes no manual didático (reprodução 

do texto), como a “A burrinha manhosa” e “A janelinha”. As músicas presentes nos CDs, por 

sua vez, foram usadas pela docente com o objetivo de introduzir os conteúdos que serviriam 

de “base” para explorar os assuntos que ela pretendia, com a turma. Essa dinâmica foi 

utilizada por Rita tanto para explorar atividades de leitura e compreensão de textos, como 

também de apropriação do SEA e produção de textos orais e escritos., como, por exemplo, no 

dia 03/04/2014, em que ela explorou o vídeo musical onde se encontrava a letra da música “a 

velha a fiar”, que foi ao mesmo tempo cantada e lida (a partir da legenda), pelos aprendizes. 

 A partir das nossas coletas na classe Claúdia, pudemos confirmar que as atividades por 

ela propostas tinha como objetivo levar os alunos a perceberem que os materiais e recursos 

por ela utilizados nas aulas também estavam presentes em outros espaços por eles 

frequentados e que, embora eles não se constituíssem como “instrumentos” de ensino, 

poderiam ajudá-los no processo de aprendizagem da língua escrita e em sua formação, 

enquanto sujeitos sociais.  

 

Algumas considerações finais 

 

A análise das práticas de ensino da professora Claúdia, mostrou que a docente 

explorou uma variedade significativa de materiais e recursos didáticos ao ensinar a língua 

escrita, o que oportunizava, ainda que de forma implícita, os alunos perceberem que ela (a 

língua escrita) encontrava-se presente em vários suportes, e que embora os mesmos 

estivessem sendo usados pela docente em um contexto escolar, eles também possuíam 

finalidades outras e eram pelas pessoas utilizadas em situações que iam além daquelas 

vivenciadas no espaço da sala de aula. 

 A partir das nossas observações e das formas como a professora conduzia as 

atividades com esses materiais, pudemos concluir que ela os entendiam como instrumentos 

que não somente a auxiliava na mediação do ensino dos conteúdos escolares, mas, também 

como “instrumentos significantes” que podiam oportunizar aos discentes apreenderem, 
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compreenderem e transformarem, através deles, as suas relações com o meio e com os 

sujeitos com os quais interagem.  

Observamos, também, em suas práticas, que um mesmo material ou recurso didático 

era por ela utilizado para dar conta de objetivos diferentes, dependendo do que a mesma tinha 

como pretensão ensinar e como intenção que os seus alunos aprendessem, sendo eles, desse 

modo, por ela explorados, ora com fins mais didáticos, ora para estabelecer relações com as 

atividades praticadas cotidianamente por meio deles, através do uso que desses recursos e 

materiais faziam eles próprios, os alunos e outros indivíduos. 

No tocante ao trabalho com os livros didáticos, mais especificamente aquele destinado 

ao ensino da língua materna, destacamos as justificativas apresentadas pela professora por 

optar em trabalhar com esse manual em sua sala de aulas: para Claúdia, o mesmo se 

configurava como um dos (ou “o”) principais materiais escrito de qualidade com o qual os 

seus alunos poderiam ter contato na escola e, principalmente, em suas residências. Sob esse 

entendimento, as atividades de leitura e de escrita nele presentes, apresentavam-se, segundo 

nos informou durante a entrevista com ela empreendida, como oportunidades (entre outras) de 

os educandos, tanto de forma “dirigida” como “autônoma”, descobrirem as finalidades e as 

funcionalidades da língua escrita, atribuindo aos textos verbais e não verbais, diferentes 

sentidos e significados.  

Desse modo, considerando as condições sociais e econômicas dos seus alunos, as 

quais segundo elas, não podia lhes garantir que os mesmos tivessem acesso a outros materiais 

escritos fora do espaço escolar, Claúdia valorizava os livros didáticos que ela e os seus alunos 

possuíam e dele fazendo uso com bastante frequência e, também, como extensão dos 

conteúdos que estava trabalhando. 

Nessa direção, concluímos esse estudo enfatizando a importância de se investir não 

apenas em novas metodologias, mas, também, em materiais e recursos didáticos que 

contribuam para que os alunos aprendam de forma mais dinâmica, divertida e prazerosa, a 

língua escrita no contexto escolar. 
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Resumo: Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa1 que buscou compreender como são 

estruturadas e praticadas as estratégias adotadas por uma escola pública de ensino fundamental para 

atender alunos com dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita. A partir da observação em 

campo e da realização de entrevistas, foi possível coletar dados sobre o projeto de intervenção 

pedagógica, especialmente as atividades oferecidas, como eram desenvolvidas e a percepção dos 

sujeitos sobre as aulas de reforço. Constatou-se o empenho da professora responsável e, também, 

verificou-se que a concretização das atividades, predominantemente centrada na cópia de respostas, foi 

relevante no desenvolvimento das/dos estudantes. Além disso, foi possível perceber que o projeto era 

visto como oportunidade de aprendizagem pelos estudantes, sendo, portanto, uma estratégia muito 

valorizada por eles. 

 

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem. Leitura e escrita. Estratégias de ensino. 

 

 
1 A pesquisa foi um trabalho de conclusão de curso apresentada à Faculdade de Educação da UFMG, em 

dezembro de 2017, como conclusão da graduação em Pedagogia. 
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Introdução 

 

Este estudo foi permeado por temáticas que perpassaram a discussão entre a 

alfabetização e o analfabetismo no Brasil, a retenção de estudantes e os possíveis motivos 

pelos quais isso acontece, com o intuito de analisar e refletir sobre as formas de 

enfrentamento que as instituições adotam na tentativa de ajudar seus alunos que encontram 

dificuldades no percurso escolar. Por isso, buscou-se compreender as estratégias utilizadas 

por uma escola pública, que atende alunos com dificuldade de aprendizagem em Língua 

Portuguesa, a fim de analisar como acontece e as percepções da comunidade escolar 

participante a respeito da necessidade desse tipo de atendimento. 

Estudos têm apontado que muitos cidadãos brasileiros chegam a idade adulta sem 

saber ler e escrever. Segundo o Portal do MEC, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) de 2014 mostrou que “[...] a taxa de analfabetismo entre brasileiros com 15 

anos ou mais foi estimada em 8,3%” (MEC, 2016), portanto, a habilidade de ler e escrever 

com competência, ainda é privilégio para poucos em nosso país. Batista (2006), ao falar sobre 

a questão do analfabetismo relaciona também, com o não-letramento: 

O que boa parte dos dados do Saeb mostra é que muitas crianças, embora 

alfabetizadas, não são letradas, ou manifestam diferentes graus de 

analfabetismo funcional, já que os dois conceitos tendem a se sobrepor. Em 

outras palavras, não são capazes de utilizar a língua escrita em práticas 

sociais, particularmente naquelas que se dão na própria escola, no ensino e 

no aprendizado de diferentes conteúdos e habilidades. (p.17) 

Não ser capaz de utilizar a língua escrita em práticas sociais exclui o sujeito de 

diversas práticas, inclusive escolares, que fazem com que seu desempenho fique abaixo do 

esperado. A plataforma do QEdu, iniciativa da Fundação Lemann, apresenta alguns dados 

sistematizados, sendo um deles a taxa de aprendizado adequado em Língua Portuguesa e 

Matemática para o 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, a partir dos resultados da Prova Brasil. 

O dado, referente ao ano de 2015, mostra que, na competência de leitura e interpretação de 

textos, 50% dos alunos da rede pública de ensino do 5º ano estão dentro do que é denominado 

de “aprendizado adequado”2, ou seja, estão nos níveis proficientes ou avançados. No entanto, 

 
2 Na Prova Brasil, o resultado do aluno é apresentado em pontos numa escala (Escala SAEB). Discussões 

promovidas pelo comitê científico do movimento Todos Pela Educação, composto por diversos especialistas em 

educação, indicaram qual a pontuação a partir da qual pode-se considerar que o aluno demonstrou o domínio da 

competência avaliada. Decidiu-se que, de acordo com o número de pontos obtidos na Prova Brasil, os alunos são 

distribuídos em 4 níveis em uma escala de proficiência: Insuficiente, Básico, Proficiente e Avançado. No QEdu, 

consideramos que alunos com aprendizado adequado são aqueles que estão nos níveis proficiente e avançado. 



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

 

592 

 

outros 50% não alcançaram o “adequado”, o que mostra que muitas crianças não estão 

desenvolvendo habilidades de letramento, de leitura e escrita. E o que as escolas e professores 

têm feito diante das dificuldades desses alunos? 

O levantamento de teses e dissertações sobre o tema3 nos ajuda a ter uma visão geral de 

como acontecem, sendo possível verificar, especialmente em relação à rede pública, que 

diversas ações tentam supri-las e estimular o desenvolvimento dos alunos. Assim, este 

trabalho teve como foco as estratégias que uma escola pública de Belo Horizonte adota para o 

enfrentamento das dificuldades escolares de aprendizagem, em especial de leitura e escrita, 

com as quais se depara ao longo do período escolar. Algumas questões nortearam essa 

pesquisa: como é o processo de identificação dos alunos com dificuldade de aprendizagem?; a 

escola se organiza para atendê-los?; quem assume essa responsabilidade educacional?; existe 

uma proposta de ensino e aprendizagem diferenciada para o atendimento a esses alunos?; se 

sim, como é desenvolvida?; quais conceitos de dificuldade de aprendizagem estão subjacentes 

a essas ações? 

 

Dificuldade de aprendizagem: revisão bibliográfica sobre o tema  

 

As dificuldades de aprendizagem são tratadas por Luís Correia e Ana Paula Martins 

(2005) como problemas de aprendizagem, temporários ou permanentes, que requerem ações 

educativas diferenciadas no ambiente escolar. Os autores trazem também outras visões, como 

a da perspectiva orgânica e educacional. A primeira considera as dificuldades de 

aprendizagem como “desordens neurológicas que interferem com a recepção, integração ou 

expressão de informação” (p.6), fazendo com que o resultado do aluno não corresponda com 

o potencial estimado dele. Já para a perspectiva educacional, as dificuldades de aprendizagem 

refletem uma incapacidade para o aprendizado da leitura, escrita e cálculo, e talvez até mesmo 

na área social. Para Correia e Martins (2005), “[...] é importante que se note que as 

 
(QEdu, 2017. Disponível em: < http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/ > Acesso em 

22/10/2017.) 

3Utilizando o descritor “programas dificuldade de aprendizagem rede municipal de Belo Horizonte” na 

plataforma IBICT, no banco de teses e dissertações (BDTD), cinco dissertações foram encontradas, mas apenas 

uma está relacionada à Língua Portuguesa. Com o descritor “estratégias dificuldade de aprendizagem rede 

municipal de Belo Horizonte” apareceram duas teses e três dissertações, no entanto duas das dissertações não se 

relacionam com o tema de interesse. 



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

 

593 

 

dificuldades de aprendizagem não são o mesmo que deficiência mental, deficiência visual, 

deficiência auditiva, perturbações emocionais ou autismo” (p.5).  

Quanto as percepções sobre as causas das dificuldades escolares, Biscaro (2001) 

chama a atenção para a forma como a escola lida com as dificuldades de aprendizagem e 

afirma que: 

[...] A escola parece fugir de uma responsabilidade que é também sua, a de 

rever suas práticas pedagógicas, e busca nas causas neurológicas das 

crianças que fracassam, a principal razão. Quando não se faz esse caminho, 

traça-se outro, atribuindo às famílias a responsabilidade, dando-lhes o rótulo 

de desestruturadas, [...] pois elas vão contra as normas que a escola e a 

sociedade estabelecem como ideais. (p.5). 

Como pode ser observado, tanto Correia e Martins (2005) quanto Biscaro (2001) 

apontam que a escola tende a buscar justificativas de ordem orgânica (problemas 

neurológicos, por exemplo), social e/ou cultural para as dificuldades apresentadas pelos 

alunos. Não há um padrão na indicação das causas, que também podem ser afetivas ou 

pedagógicas. Nesse cenário de predomínio de busca de explicações fora do contexto escolar, 

os professores, de modo geral, não identificam claramente as reais dificuldades pedagógicas 

de seus alunos para justificar o atendimento extraclasse. Então, como ocorrem as 

manifestações das dificuldades? Como a(o) professora (o) identifica tais questões? 

Para Monteiro (2007), manifestações das dificuldades de aprendizagem ocorrem quando, 

expostos às mesmas estratégias de ensino, alguns alunos não apresentam o mesmo ritmo dos 

demais da turma. Segundo a autora, é essa comparação entre os ritmos dos estudantes que, na 

maioria dos casos, mostra para a professora quem são os alunos com dificuldade, o que já os 

coloca em situação de insucesso escolar.  Dessa forma, o que se tem visto nas pesquisas sobre 

a temática é que a definição de dificuldade de aprendizagem é feita a partir de expectativas e 

comparações entre os estudantes, que são elementos mais visíveis, e não exatamente sobre os 

impasses que os alunos estão vivendo. A identificação mais direta de qual seja a dificuldade 

só é feita posteriormente, ou, às vezes, nem é feita, conforme Monteiro (2007).  

Aspectos metodológicos 

 

Diante do objeto de pesquisa proposto, a opção foi por fazer uma pesquisa empírica de 

caráter qualitativo, a fim de apreender as discussões sobre a temática e as formas que uma 

determinada escola pública lida com as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 

alunos. Sendo assim, a revisão da literatura forneceu o material inicial para conhecer e refletir 
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sobre as discussões a respeito do tema, além de ser um importante suporte para chegar a 

campo e para a análise dos dados coletados. Por ser uma pesquisa qualitativa, ela buscou 

investigar comportamentos e coletar dados sobre determinada temática, o que exigiu a ida a 

campo, no caso, uma escola, e entrevistas com pessoas envolvidas no contexto observado.  

Sendo assim, as observações dos grupos de reforço do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 

iniciaram-se no mês de março, sendo realizadas duas vezes na semana, pelo período de três 

meses, até o encerramento do primeiro semestre escolar de 2017, totalizando 20 encontros. A 

forma de registro da observação foi o caderno de campo, por ser o instrumento que menos 

interferia na postura dos professores e alunos, e o mais eficaz para o pouco tempo que tive de 

trabalho em campo. Além da observação, foram realizadas, também, entrevistas com a 

professora, a coordenadora envolvida mais diretamente no projeto de intervenção e com 

alguns alunos participantes, e atividade diagnóstica com todos da turma (exceto com uma 

aluna que não foi à escola no dia da aplicação). A partir desses procedimentos, pretendia 

apreender e analisar opiniões e percepções de alunos e profissionais envolvidos, sobre as 

ações realizadas, além, também, do nível de leitura e escrita de cada aluno, sendo que cada 

pergunta feita me daria indícios para chegar a essa conclusão. 

 

Organização da escola para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem 

A escola pesquisada oferece atendimento, denominado de projeto de intervenção, que 

acontece para o 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I apenas no período da manhã. De acordo 

com a coordenadora da escola, foi criado para “atender a clientela com dificuldade de 

aprendizagem, alunos que não consolidaram as habilidades do ciclo”, sendo, assim, “uma 

oportunidade para que consolidem” (Coordenadora da escola, Diário de campo 04 de junho de 

2017). Está em vigor, na escola, desde 2016, ou seja, ainda é um projeto relativamente novo, 

mas não é o primeiro a ser implementado. 

O projeto anterior era idealizado e financiado pela própria rede de ensino, no entanto, 

de acordo com a coordenadora da escola pesquisada, após cerca de seis anos de atuação, o 

projeto foi finalizado devido a cortes de gastos. Dessa forma, a escola procurou se organizar 

para continuar com a estratégia, porém, sem o apoio da secretaria municipal, acabou 

diminuindo a qualidade e organização, já que muitos professores disseram que a preparação e 

o material didático anteriormente oferecido eram muito bons e ajudavam bastante na 

qualidade das aulas. Este suporte foi demonstrado por Rios (2014), que pesquisou o Programa 
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de Intervenção Pedagógica no período de sua realização, e definiu quais eram os deveres dos 

membros de cada parte do programa. Como exemplo, a secretaria deveria garantir “o quadro 

de professores; [...] a elaboração do material didático para subsidiar o trabalho do PIP; 

investimento na formação de professores interventores e a publicação das diretrizes para esse 

projeto” (p.25). 

Atualmente, sem esse apoio, quem dá as aulas da intervenção na escola são as 

professoras que, por algum motivo, estão afastadas da sala de aula. A professora que 

acompanhei possui laudo médico que a impede de assumir uma turma regular, por isso, a 

direção a coloca em salas de menor número de alunos e com menor carga horária – 

característica do “reforço escolar” oferecido na escola. Assim, percebe-se que, na escola 

observada, os professores não recebem capacitação voltada para realizar os atendimentos, não 

têm suporte com materiais didáticos, e tudo isso fica sendo responsabilidade da coordenadora 

pedagógica, que nem sempre tem o tempo necessário para isso, conforme afirmou em 

entrevista.  

No formato atual, as turmas de intervenção podem ter, no máximo, 8 alunos por 

professora regente, ou seja, se são duas turmas de 4º ano, podem ter 16 alunos. No entanto, as 

turmas observadas tinham 8 alunos ao todo no primeiro semestre de 2017. De acordo com a 

coordenadora da escola, é feito dessa forma para que seja possível a professora oferecer um 

atendimento individualizado aos alunos, já que na sala de aula regular a professora regente 

não possui tempo hábil para isso. 

A indicação para participar do projeto é feita totalmente pela professora regente, que 

“mais ou menos na 3ª semana de aula já consegue identificar aqueles alunos que ainda não 

estão alfabetizados e/ou não conseguem interpretar textos, no caso da Língua Portuguesa 

(LP)” (Entrevista com professora da intervenção. Diário de Campo, 07/04/17). Sendo assim, o 

aluno passa a frequentar as aulas de intervenção 3 vezes na semana no mesmo horário da 

disciplina de LP de sua turma de origem. Como há 5 aulas regulares de LP por semana, nos 

outros dois dias, os alunos permanecem na sala de aula regular. De acordo com a professora 

da intervenção, alguns alunos eram enviados pelas professoras regentes apenas por questões 

de indisciplina, para que não atrapalhem a aula delas. 

Esta falta de critérios pré-estabelecidos também é relatada por Monteiro (2007), já que 

a escola por ela pesquisada considerava as diferenças de ritmo de aprendizagem como um 

indicador de dificuldade de aprendizagem. 



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

 

596 

 

[...] os ritmos diferenciados de aprendizagem entre os alunos tornam-

se um critério para identificação e classificação deles. Eles se tornam 

o eixo a partir do qual se definem as intervenções pedagógicas a serem 

implementadas pelos professores. [...] A partir da observação dos 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, formam-se grupos de 

aceleração, turmas projeto ou “especiais”, turmas de alunos fortes e de 

alunos fracos, etc. (p.39) 

 

Mapeamento das atividades realizadas no caso pesquisado 

 

 

Um aspecto importante nas análises realizadas foi o mapeamento e categorização das 

atividades realizadas nas aulas de intervenção. As atividades coletadas e analisadas no período 

de realização da pesquisa variavam entre folhas impressas, escritas a mão, e atividades 

escritas no quadro branco. Dentre os exercícios que foram entregues aos alunos, pode-se ver 

abaixo os tipos de atividades que realizaram durante o período de observação e as habilidades 

que predominavam em cada uma delas. 

Gráfico 1 – Tipos de atividades xerografadas realizadas nas aulas observadas 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Cada atividade tinha determinada habilidade em foco, que será descrito a seguir: 

 Caça-palavras – identificação de palavras de um mesmo campo semântico; 

 Ordenar frases – atividades com foco em ordenação e cópia de frases; 

 Atividades de cópia – folha com uma frase para os alunos copiarem no caderno; 

 Atividades de sílabas – exigiam que o aluno identificasse o número de sílabas de uma 

palavra, completasse a sílaba final, ou as ordenasse; 

 Atividades de ortografia – predomínio dos usos do H e QUE, QUA, QUI; 
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 Atividades avaliativas4 – das 5 atividades avaliativas, uma apresentava uma questão aberta, 

que pedia a localização de uma informação explícita no texto referência. Todas as outras 

questões das avaliações eram de múltipla escolha e tinham como foco habilidades de leitura 

de imagem e palavras e interpretação de pequenos textos; 

 Identificação de gênero textual – questões fechadas que exigiam do aluno a identificação 

do gênero textual apresentado; 

 Leitura de palavra e frase – com apoio de imagem; 

 Cruzadinhas – predomínio da identificação de letras iniciais ou específicas em palavras; 

 Textos – predomínio da habilidade de localizar informações explícitas no texto. 

É importante destacar que as atividades listadas acima são apenas as que foram entregues 

aos alunos e, portanto, a mim. Não dizem respeito a tudo o que foi realizado durante o período 

de observação, pois tinham também as que eram realizadas no quadro branco, exigindo a 

cópia no caderno e a realização ao mesmo tempo. Nesses casos, a professora tinha que optar 

pela escrita em letra de forma maiúscula na turma do 4º ano, devido a presença de um aluno 

diagnosticado com paralisia cerebral e que ainda não identificava as letras cursivas. Além 

disso, devido à diferença de ritmos, alguns alunos demoravam mais para copiar e, no caso, 

não conseguiam acompanhar a resolução das atividades, que era feita em conjunto. Chama a 

atenção que, embora as atividades sinalizem uma diversidade de habilidades em foco, a forma 

de realização fazia com que a grande maioria se tornasse atividade de cópia, como será 

detalhado no próximo tópico. 

 

Exemplo de aplicação de atividade 

 

No dia 18/05/17, na turma do 4º ano, a professora realizou um ditado de palavras com 

S. Porém, não era um ditado apenas falado. A professora falava a palavra e a escrevia no 

quadro, deixava alguns segundos e apagava, e só quando acabasse de apagar as crianças 

poderiam escrever em seus cadernos. As palavras foram: sopa; suco; sola; salada; sala; sal; 

saleiro; sinal; sua e soma. Alguns participantes erravam as palavras, o que gerava certa 

ansiedade neles. Era por isso que, antes mesmo de a professora apagá-las do quadro, já 

começavam a copiar, pelo medo de errar (ou vontade de acertar?), tendo sido necessário que a 

 
4 A pontuação das atividades era dividida entre a professora regente e a professora da intervenção. Dessa forma, 

os alunos participantes do projeto faziam a prova da professora regente valendo 50% dos pontos, e os outros 

50% eram obtidos por meio de outra atividade avaliativa preparada pela professora de intervenção. Assim, os 

alunos recebiam pontos de ambas as professoras. 
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professora chamasse a atenção deles para a regra da atividade. O ditado, que poderia ter sido 

um exercício de reflexão da escrita, tentativa e erro, passou a ser um de memorização do que 

estava escrito no quadro.  

Como outro exemplo de aplicação de atividade, temos a “cruzadinha dos animais 

marítimos”. Os alunos deveriam ter completado a cruzadinha com o apoio de imagens, ou 

seja, precisariam refletir sobre a língua e tentar escrever os nomes dos animais para completá-

la:  

Figura 1: Cruzadinha dos animais marítimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade acima sugere, à primeira vista, uma escrita independente/mais autônoma, 

com reflexão sobre quantas e quais letras utilizar para escrita. No entanto, em função da forma 

de realização, verificou-se que houve apenas um exercício de cópia, uma vez que os alunos 

falaram os nomes dos animais que estavam vendo na cruzadinha, e a professora escreveu no 

quadro em letra cursiva os animais que disseram. Coube aos alunos copiar as respostas 

escritas no quadro. Dessa forma, como era possível saber o que os alunos estão aprendendo e 

no que avançaram ao longo de certo período? 
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Marco Antônio de Oliveira e Milton de Nascimento (1990) falam da importância da 

análise dos erros por parte do professor, e que, para errar, é preciso haver tentativas. Se, nos 

casos analisados, não houve tentativas que partissem do aprendiz, a professora da intervenção 

não conseguiria verificar o que eles sabem de verdade. De acordo com os autores, 

[...] se levarmos em conta que o erro ocorre numa situação bastante 

específica, ou seja, na tentativa de se dominar um código escrito, 

podemos dizer que ele é o melhor indicador do modo pelo qual um 

aprendiz tenta executar sua tarefa. Em suma estamos afirmando que a 

cada erro subjaz uma hipótese e um mecanismo de se executar essa 

hipótese [...] (OLIVEIRA; NASCIMENTO, 1990, p. 38). 

Para os autores, uma das vantagens de se verificar as hipóteses que o aprendiz está 

tendo na hora de realizar uma tarefa é que se pode entender melhor o que ele pensa e, a partir 

disso, elaborar “[...] um material didático processável de modo mais simples e mais rápido” 

(p.38). Essa é uma estratégia que professores devem utilizar com seus alunos, especialmente 

os que estão em processo de alfabetização. 

A partir dos exemplos dados, percebe-se que, como os alunos não faziam as atividades de 

forma independente e sem a possibilidade de tentar, era difícil saber o que eles liam e, 

principalmente, o que sabiam sobre a língua escrita. Essas questões motivaram a criação de 

uma atividade escrita e individual a ser aplicada aos alunos, a partir da qual seria possível 

verificar um pouco melhor o que sabiam e o que não sabiam ainda. 

 

A atividade diagnóstica 

Tendo em vista a dificuldade em saber o que os alunos do projeto de intervenção já 

sabiam ou não, foi realizada, no contexto da pesquisa, uma atividade diagnóstica com eles. A 

atividade5 foi aplicada no dia 23 de junho de 2017 e foi respondida por sete alunos do 4º ano e 

oito alunos do 5º ano. 

A aplicação foi feita pela pesquisadora, no horário da intervenção de cada turma, 

sendo a mesma atividade para o 4º e para o 5º ano. A atividade foi composta por 5 questões, e 

as habilidades envolvidas em cada uma estão descritas no gráfico 2 e 3. Como uma criança 

 
5 A atividade diagnóstica foi influenciada pelo material disponibilizado pelo Ceale (Centro de Alfabetização 

Leitura e Escrita), especificamente as questões 4 e 5, que foram retiradas do Caderno 3 da coleção instrumentos 

da alfabetização - instrumento de avaliação diagnóstica. 
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faltou no dia, pude analisar os resultados de 15 das 16 crianças, o que é um número muito 

bom para caracterizar as duas turmas de intervenção (4º e 5º ano). 

Durante a aplicação, foi lido apenas o enunciado e os alunos realizaram a questão de 

forma independente, indo até aqueles que levantavam a mão solicitando ajuda. Muitos pediam 

para reler o que estava escrito, porém eram incentivados a ler sozinhos. Outros perguntavam 

se tinham acertado a questão, demonstrando insegurança em relação ao que sabiam fazer. 

As análises dos resultados por turma encontram-se nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 2 – Número de acertos por questão da atividade diagnóstica do 4º ano do E.F. 

 

Fonte: Elaboração das autoras 

Gráfico 3 – Número de acertos por questão da atividade diagnóstica do 5º ano do E.F. 
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Fonte: Elaboração das autoras 

A partir deste diagnóstico, é possível perceber que os estudantes do 4º e 5º ano estão 

em momentos muito parecidos de aprendizagem, pois tiveram praticamente o mesmo número 

de acertos em cada questão. A única que se diferiu, de modo negativo para os do 5º ano, foi a 

5a, de identificação do assunto do texto, pois apenas deles obteve resultado satisfatório, 

enquanto dois alunos do 4º ano tiveram. Um fato muito interessante é que, nessa questão, os 

alunos estavam copiando parte do texto em suas respostas. Essa prática era muito observada 

durante as aulas: quando precisavam de uma informação que estava no texto, a professora de 

intervenção dizia em qual linha estava e a copiava no quadro, sem alterar nenhuma palavra. 

Para exemplificar, segue abaixo resposta dada por uma aluna do 5º ano: 

Figura 2: Resposta de uma aluna do 5º ano para a questão 5, de interpretação e 

localização de informação no texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado, a resposta dada pela participante do projeto é cópia da 

última frase do texto, e não se relaciona ao que foi pedido na questão: “Qual é o assunto da 

notícia?”, por isso considero como sendo um reflexo da prática de cópia muito utilizada 

durante as aulas do projeto de intervenção. Outros alunos utilizaram a mesma estratégia. 
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Destaco, aqui, porém, o limite dessa atividade diagnóstica. Ela teve somente uma 

aplicação e uma versão, portanto, diz respeito ao que cada aluno conseguiu fazer naquele dia e 

momento, não necessariamente ao que sabe e ao que não sabe. Outro limite foi o fato de ter 

sido aplicada em um momento final de observação em campo, não sendo possível analisar os 

dados a tempo de verificar se correspondiam à realidade de cada aluno no contexto das aulas 

de intervenção e realizar uma análise mais profunda sobre os saberes e dificuldades de cada 

aluno individualmente. No entanto, sendo um dos únicos instrumentos que pude obter 

individualmente sobre os participantes, considero-o muito importante dentro de suas 

limitações. 

Entrevistas com os sujeitos participantes 

• A coordenadora 

A entrevista com a coordenadora esclareceu alguns aspectos gerais da organização do 

projeto de intervenção. Segundo ela, uma das desvantagens que percebe na estratégia utilizada 

pela escola, é o fato de retirar o aluno de sala, pois ele acaba perdendo o que foi dado para 

toda a turma e, assim, ficará sempre com uma defasagem em relação aos colegas. No entanto, 

defende como sendo o único jeito dos alunos com dificuldades conseguirem um atendimento 

personalizado, pois as turmas regulares são grandes e apenas uma professora não consegue 

atender às necessidades de todos os alunos. Ela destaca, ainda, que seu papel como 

coordenadora pedagógica é, também, de verificar os materiais e acompanhar o que é dado no 

projeto. Acredita que a estratégia utilizada pela escola é muito importante para atender os 

alunos com dificuldade de aprendizagem e recuperar os conhecimentos e habilidades que eles 

ainda não tenham adquirido. 

A entrevista foi muito interessante, pois mesmo sendo nova no cargo de coordenadora 

(apenas 3 meses na época), demonstrou estar bastante atenta às questões do projeto de 

intervenção. Além disso, fez uma observação muito importante: colocou como ponto negativo 

o fato de retirar os alunos de sala. 

• A professora 

A entrevista com a professora de intervenção foi gravada em áudio, e foi mais focada nas 

experiências que já teve com alfabetização, nas dificuldades que os participantes do projeto 

demonstram ter, como é a interação dela e da professora regente sobre as questões desses 

alunos, como planeja as atividades e por que acha importante ter essa estratégia na escola. A 

partir das respostas, foi possível perceber que ela e a coordenadora têm percepções 
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semelhantes sobre a importância de se ter um atendimento personalizado para os alunos com 

dificuldades: “é uma oportunidade do aluno voltar no conteúdo, no tempo escolar, e ter a 

chance de aprender o que não aprendeu na época certa.” (Professora da intervenção, 27 de 

abril de 2017). Quando foi questionada sobre as dificuldades que percebia que os alunos 

tinham, respondeu: 

Olha, a intervenção não adianta para todos eles. Porque nós temos o 

problema pedagógico que é resolvido com a intervenção, mas nós temos 

problemas de outras ordens também. A gente tem problema psíquico, 

problema motor, a gente tem problema de todo tipo com esses alunos, que 

não seria só o professor de reforço que daria conta. [...] E os nossos alunos 

têm vários outros problemas que fogem da alçada do professor alfabetizador, 

do professor de reforço. (Professora de intervenção, 27 de abril de 2017) 

A partir dessa fala e de outras conversas com a professora, foi possível perceber que 

ela acreditava muito no fato de que os alunos apresentavam problemas biológicos e 

psicológicos que causariam o não-aprendizado deles. De acordo com ela, aqueles que, mesmo 

com a intervenção, não conseguissem aprender, seriam considerados com outros tipos de 

problemas, que não pedagógicos. No entanto, apenas um menino, entre os 15 das duas turmas 

de intervenção, possui laudo médico de paralisia cerebral. 

Nota-se, pela fala da professora, que não há nenhum questionamento a respeito dos 

métodos utilizados pela escola e não questiona se houve variação de estratégias de 

aprendizagem pelas professoras. Essa é uma prática ainda muito comum, como afirma a 

autora Biscaro (2001): 

[...] Mas ainda a criança é taxada de aprendiz lento, carente cultural, 

disléxica, portadora de deficiência mental, entre tantas outras terminologias 

que procuram dar conta de uma realidade com que a escola pública brasileira 

não consegue lidar. Esses termos são largamente usados, muitas vezes sem o 

conhecimento correto do seu significado [...]”. (p.5) 

• As crianças participantes 

A entrevista com as crianças continha perguntas focadas no que gostavam do projeto de 

intervenção, do que não gostavam, há quanto tempo estavam lá, o que achavam que estavam 

aprendendo, entre outras coisas. A opção foi por realizar entrevistas em pequenos grupos para 

deixar as crianças mais a vontade.  

O principal objetivo na entrevista com as crianças era descobrir a opinião delas sobre o 

projeto de intervenção. Segue, abaixo, a transcrição de algumas respostas (Lúcio, 13 anos; 

Paulo 10 anos; Katia, 11 anos; José, 10 anos): 
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[...] Entrevistadora: E daqui da intervenção, o que você gosta de fazer aqui? 

[...] 

Lúcio: Aqui é quieto, na sala os meninos são muito bagunceiros. Os mais 

quietos somos eu e ele (Paulo). 

Entrevistadora: E o que você já aprendeu aqui? 

Lúcio: Estudo mais, sabe... 

Entrevistadora: E Paulo, o que você já aprendeu? 

Paulo: Minha leitura é bem melhor e copiar bem melhor.  

Entrevistadora: Você gosta de vir? Melhor do que na sala? Por quê? 

Lúcio: Ah, aqui é mais quieto para a gente fazer as coisas.  

Entrevistadora: Pode concentrar ne? Tem menos gente... 

Lúcio: Na sala tem menino fazendo bagunça, não quietando, correndo [...]. 

(Entrevista com o grupo 3, 29 de maio de 2017) 

 

Como pode ser observado no trecho apresentado, as crianças gostavam da intervenção 

e não tinham críticas sobre ela. O fato de estarem em um ambiente mais propício à 

aprendizagem (com menos crianças e mais tranquilo) fazia com que se interessem mais pelo 

que acontecia e pelo que a professora estava dizendo. Além disso, sabiam por que estavam ali, 

e a maioria se empenhava para acertar as questões e aprender. 

Ainda que não tenha sido possível entrevistar todas as crianças participantes do 

projeto, foi surpreendente afirmarem que gostavam da intervenção, pois havia uma suposição 

inicial de que os participantes poderiam sentir vergonha por estar ali, por “não saberem”, 

como mostrou Monteiro (2007). “Em geral, os alunos que enfrentam dificuldade para 

aprender a ler e a escrever na escola acabam ficando com a autoestima baixa, sentem-se 

envergonhados diante dos colegas” (p.47). O fato de se empenharem, fazerem as atividades e 

gostarem de estar ali, demonstra que, primeiramente, o ambiente da sala de aula regular em 

que estão não favorece o aprendizado (muitos relataram fazer bagunça em sala, algo que não 

foi observado na intervenção), e as crianças percebem isso; sabem também que estão em 

níveis abaixo dos outros colegas e que ali, no projeto, tem alguém disponível para ajudá-las.  

Estes mesmos apontamentos foram feitos por Monteiro (2007), dando indícios, 

portanto, da importância de se ter estratégias que atendam os alunos com mais dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem:  

[...] As brigas e atritos entre eles [alunos], comum na escola como um todo, 

quase não aconteciam. Trabalhavam com rigor e entusiasmo. [...] Isso pode 

estar relacionado ao fato de que ali esses alunos se sentissem mais à vontade, 

por se tratar de um grupo menor de trabalho, por um período de tempo 

menor, sabendo que precisavam avançar em seus processos de 

aprendizagem, sentindo-se valorizados pelo trabalho das professoras. (p.47)  

 

Ou seja, embora os alunos percam as atividades realizadas na sala de aula regular e, 

consequentemente, permaneçam em situação de desvantagem em relação aos demais colegas, 
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foi observado que essa estratégia de intervenção é valorizada pelo fato de representar uma 

oportunidade de aprender. Não foi observado mal-estar dos alunos pelo fato de estarem ali: 

faziam as atividades sem reclamar, quando possível tentavam participar e gostavam de ler em 

voz alta para a turma. As aulas eram bem aproveitadas nesse sentido. 

Merece destaque, também, o empenho da professora na preparação das atividades e na 

tentativa de fazer os alunos avançarem em seu aprendizado. Com certeza, essa disposição era 

percebida pelas crianças que respondia com dedicação às tarefas propostas. 

 

Considerações finais 

A realização desta pesquisa permitiu uma maior compreensão do contexto e seus sujeitos. 

Embora o curto tempo não permita que algumas questões sejam aprofundadas, é possível 

afirmar que a investigação gerou reflexões que possibilitaram alcançar o objetivo proposto. 

Os dados gerados por meio das observações e das entrevistas permitiram a compreensão 

do tema pesquisado, ou seja, a estratégia criada por uma escola pública para atender os alunos 

com dificuldades de aprendizagem no percurso escolar: qual era a estrutura do projeto? Como 

são as aulas? Quem assume a turma de intervenção? Quais as concepções da equipe 

participante a respeito das causas das dificuldades dos alunos? Constatou-se que o projeto 

acontece dentro das condições que aquela escola pode oferecer. O horário da intervenção 

disponível é durante o período de aula, pois para deixar o aluno no contra turno seriam 

necessários recursos financeiros para tal, a professora que atende a turma observada é quem 

está disponível para assumir, além disso, a coordenadora estava em um processo de adaptação 

ao cargo. São vários fatores que fazem com que o projeto aconteça da maneira observada. 

Acreditamos que este trabalho contribuiu para as discussões do tema, especialmente por 

constatar que a escola tem uma preocupação com os alunos com dificuldades, oferecendo a 

eles uma oportunidade de se alfabetizar, ao criar uma turma voltada para a intervenção 

pedagógica. No entanto, constatou-se, também, que ainda existe uma tendência da equipe 

pedagógica em culpabilizar o aluno e/ou sua família pelo não-aprendizado, esquecendo-se das 

diversidades individuais e, portanto, da necessidade de buscar metodologias de ensino mais 

adequadas. O fato de, durante as observações em campo, não ter visto o aluno como sujeito 

ativo e produtor do conhecimento, faz pensar sobre a formação dos professores que atuam nas 

escolas e se, realmente, os professores têm se atualizado e experimentado novas metodologias 
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de ensino. Embora continue se empenhando e criando atividades para os alunos (característica 

muito positiva da professora e necessária em uma sala de aula), a professora da intervenção 

não acreditava ser um problema pedagógico, o que leva a algumas reflexões: a que tipos de 

metodologias esses alunos foram submetidos? Será que houve tentativas de alterar as formas 

de ensinar? Ou esses alunos passaram os quatro anos vivenciando práticas semelhantes de 

alfabetização? 

Conforme apresentado e discutido nesse artigo, predominou nas aulas a estratégia de 

cópia, prática que não condiz com as metodologias de ensino mais reflexivas. Como não há 

diagnóstico médico/psicológico que explique o não-aprendizado, a possibilidade de ser uma 

questão pedagógica não pode ser descartada. E se esses alunos fossem submetidos a novas 

metodologias, especialmente aquelas que incentivam a autonomia e valorizam as suas 

tentativas, o que aconteceria? E se as aulas de intervenção tivessem mais atividades realizadas 

de forma independente e em grupos, com menos foco no professor? É possível pensar uma 

escola que busque fazer o melhor para seus alunos e, como o caso observado, coloque em 

prática aquilo que podem e conseguem fazer diante de suas possibilidades. Assim, a pesquisa 

contribuiu não só para os estudos científicos, mas também, de certa forma, para a equipe 

pedagógica e para os alunos da escola pesquisada, ao valorizar suas ações. 
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Bruna Bissolotti Disegna2 

ULBRA - Universidade Luterana do Brasil/ Curso de Pedagogia- Canoas/ RS 

CNPq  

Resumo:A proposta de alfabetizar letrando leva os alunos a apropriarem-se do sistema de escrita 

alfabética ao mesmo tempo que desenvolvem a capacidade de fazer o uso da leitura e escrita 

socialmente. Também, considerar os conhecimentos prévios dos alunos para a aprendizagem, os 

inserem no contexto da aula, podendo opinar, inferir, criar hipóteses, fazer relações entre outras 

habilidades importantes para o desenvolvimento de escritores e leitores competentes. Por meio da 
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descrição e análise de uma  prática docente, em uma turma de segundo ano, é possível verificar como 

as práticas de letramento em diversas áreas do conhecimento potencializam a aprendizagem e a 

alfabetização, tornando as aulas de leitura mais significativas para as crianças.  

Palavras-chave: Letramento. Alfabetização. Docência.     

Introdução 

Este artigo é o recorte de um estudo realizado sobre práticas de letramento no contexto 

escolar, a partir do Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais, do Curso de 

Pedagogia, da Universidade Luterana do Brasil. Este estágio ocorreu em uma turma de 2º ano 

do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Esteio/RS, no primeiro semestre de 2019. 

Tem por objetivo apresentar e discutir as propostas pedagógicas relacionadas ao processo de 

alfabetizar letrando realizadas na prática docente, relacionando-as com a importância do 

letramento para a alfabetização e formação de leitores. 

O projeto desenvolvido no estágio docente intitulado de “Mundo dos poemas e 

poemas no mundo” desenvolveu situações de aprendizagem que enfatizaram  práticas 

cotidianas como: o uso do calendário, a passagem do dia para a noite, a utilização de mapas 

para a localização, sons, entre outros. Também foram realizadas leituras e conversas sobre os 

poemas, bem como jogos para a compreensão de aspectos relacionados a rima no gênero 

textual poema, facilitando a compreensão e a troca de conhecimentos entre os alunos. 

Algumas questões foram elencadas considerando o trabalho realizado e serão postas 

em discussão nesse estudo. São elas: O que é o letramento? E o que se modifica em um 

ensino que considere essa perspectiva?  

Deste modo, procurarei apresentar as práticas docentes realizadas, utilizando o 

letramento como ferramenta para um aprendizado significativo, pensando em uma diversidade 

de maneiras de trabalhar os conteúdos, dessa forma, considerando as múltiplas aptidões dos 

alunos. Mortatti (2008, p. 88) ao citar Tfouni (1998) pontua o termo “letramento”, como 

centrado nas práticas sociais de leitura e escrita e nas mudanças por elas geradas em uma 

sociedade, quando esta se torna letrada. Destaco também uma distinção pertinente para esse 

estudo que Mortatti (2008, p. 112) faz sobre letramento escolar, letramento social e 

alfabetização: 

É importante advertir que por introdução do letramento no âmbito das 

práticas escolares não se deve entender a mera substituição de 

“alfabetização” por “letramento”, nem a alfabetização como um pré-

requisito para o letramento. A relação entre esses termos e os 

correspondentes processos é bastante complexa e envolve diferentes 
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problemas e preocupações, em especial a relação entre letramento social e 

letramento escolar e o processo de “pedagogização do letramento”. [...] O 

mais adequado seria distinguir letramento escolar, que ocorre na escola e não 

é sinônimo de alfabetização, e letramento não-escolar, que ocorre fora da 

escola, mas também é social, pois o contexto escolar é parte do contexto 

social. 

 

Nessa análise da prática docente procurarei considerar o letramento social no 

letramento escolar, buscando analisar o que as crianças já sabem sobre o mundo que as cerca, 

sobre as hipóteses que elas têm sobre os assuntos debatidos e, dessa forma, criando um 

ambiente alfabetizador considerando essa perspectiva do letramento. 

História da Alfabetização: Importância do Letramento 

A alfabetização há anos foi pensada e trabalhada como uma maneira de codificar e 

decodificar, através de métodos que indicavam caminhos a serem seguidos, técnicas e meios 

que se acreditava ser adequados para alcançar a alfabetização. Dentre eles há o método 

sintético (alfabético, fônico, silábico) que parte da letra e fonema, depois a silabação, a 

palavra, a frase e por fim o texto e, também, o método analítico, que é o caminho inverso ao 

método sintético (Maciel, 2009, p. 49). Nesta perspectiva histórica da aprendizagem da 

leitura, a partir dos métodos, percebemos uma disputa constante marcada pelos métodos tidos 

como inovadores e tradicionais, tendo como problema principal a busca pelo método ideal 

para promover o sucesso na alfabetização.  

Em 1920, ocorrem em vários estados brasileiros reformas educacionais e os 

idealizadores das reformas foram buscar inspiração no que ocorria em outros estados e países. 

Neste mesmo período, a psicologia foi considerada uma ciência, e então passou a considerar a 

criança como um sujeito de aprendizagem, através das teorias de Decroly, Montessori e 

Dewey (Maciel, 2009, p. 54). Surgiu então o método global que apresentava fatores 

considerados importantes para a aprendizagem da leitura, considerando que a leitura não se 

restringe à decodificação, para ler é preciso ir além dessa mecânica, compreendendo o que se 

lê. Para os defensores deste método, a leitura não é o ponto de partida, é uma consequência no 

processo de aprendizagem, partindo-se de uma situação concreta que faz parte do cotidiano. 

Uma das grandes contribuições deste método foi a propagação do uso de jogos pedagógicos 

como atividades preparatórias para a alfabetização, infelizmente, esse período preparatório 

transformou-se em inúmeras atividades impressas, repetitivas, meros exercícios de 

coordenação motora (Maciel, 2009, p. 57). 
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        Foi então que, em 1980, houve uma nova perspectiva na concepção de alfabetização, 

tendo as pesquisas de Emília Ferreiro sobre a psicogênese da língua como uma valiosa 

contribuição ao considerar a escrita como representação da linguagem e não apenas um 

código de transcrição gráfica de unidades sonoras (Maciel, 2009, p. 58). Nesse período, nos 

estudos sobre alfabetização começou-se a se relacionar a alfabetização com os usos sociais da 

leitura no cotidiano, não podendo mais se falar de alfabetização desvinculada da ideia de 

letramento.   

Letramentos e alfabetização nas diferentes áreas de conhecimento 

No estudo realizado observou-se que a proposta de trabalho com poemas possibilitou 

diversos desdobramentos do tema com o cotidiano das crianças. Isso permitiu que houvesse 

uma maior aderência e curiosidade das crianças na proposta, permitindo que, mesmo aquelas 

que ainda não estão na hipótese alfabética de escrita, pudessem participar das aulas 

integralmente, sentindo-se potentes e com seus conhecimentos válidos. O trabalho com 

gêneros está intrinsecamente ligado ao letramento, visto que tudo sempre que lemos ou 

escrevemos, fazemos isso através de um gênero textual. Segundo Mendonça (2007, p. 55): 

Não se pode falar em gêneros sem considerar os processos de letramento; 

não se pode falar em letramento sem considerar os gêneros. Por isso, se a 

inserção no mundo da escrita passa pelo domínio das formas de interação, 

mediadas pelos gêneros, o trabalho com gêneros na escola pode ser um dos 

eixos do ensino voltado à formação para a cidadania, inclusiva e crítica por 

definição. É preciso ainda não esquecer que, se trabalhar com os gêneros é 

transbordar as fronteiras do linguístico, a abordagem interdisciplinar será 

ainda mais necessária na sala de aula, e a aula de português deverá ser cada 

vez mais centrada em práticas de letramento, em que a língua(gem) 

desempenha papel central, por meio dos gêneros. 

 

   Logo no início da proposta, através dos dias de observação que antecederam a prática, 

foi possível verificar que as crianças, na maioria da turma, tinham a noção de ontem e hoje, 

mas tinham bastante dificuldade de entender um período mais longo, como “na semana que 

vem”, “no próximo mês”. De acordo com Leal (2007, p. 54): 

Através da atividade de planejar, podemos refletir sobre nossas decisões, 

considerando as habilidades e os conhecimentos prévios dos alunos, e podemos 

conduzir melhor a aula, prevendo dificuldades dos alunos, organizando o tempo de 

forma mais sistemática e avaliando os resultados obtidos. 

Por isso, foi pensando no trabalho com o calendário. Antes da apresentação do 

calendário, foi feita uma sensibilização sobre o assunto, fazendo um mapeamento de quais 

medidores de tempo as crianças conheciam. Então diversas respostas foram dadas: relógio, 
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calendário (foi falado por uma criança) e principalmente o celular. Então foi conversado com 

elas que o dia que aparece no celular vem de um calendário e, então, foi colocado na sala um 

calendário com a visão anual. Cada criança recebeu um calendário que o acompanhará pelo 

resto do ano, para marcar e verificar datas importantes para a turma. No calendário exposto na 

sala, cada criança marcou o seu aniversário e as crianças podiam marcar no seu calendário 

individual também. No dia seguinte, algumas crianças tinham marcado outras datas no seu 

calendário, como o dia do aniversário dos pais, avós, irmãos. Conforme as aulas foram 

passando, outras datas foram marcadas, como data de apresentações, feriados e etc. A 

experiência com calendário foi bastante produtiva, os alunos conseguiram acompanhar 

quantos dias faltavam para uma data importante para eles e, a data que era escrita diariamente 

no quadro, teve um maior sentido, podendo verificar a noção de continuidade dos dias e 

também, de que alguns meses tem 30 dias, outros 31. 

Outro assunto abordado durante o estudo realizado foi a noção de dia e de noite. Com 

o estudo da passagem dos dias, se tornou necessário entender: “como que o dia acaba e a noite 

vem?”, “para onde o sol vai quando está de noite?”. Então as crianças levantaram algumas 

hipóteses, sendo que a principal foi de que o sol se escondia, mas “Para onde ele vai?”, foi 

então que foi proposto às crianças verificar o que acontecia com o sol através de uma 

experiência. No pátio da escola, foi deixado em um espaço um objeto escolhido pelas crianças 

(um pote de jogo) e uma folha de papel abaixo dele, para verificar a sombra que era projetada. 

Durante a primeira marcação, surgiram diversas hipóteses sobre a próxima marcação: “a 

sombra vai continuar no mesmo lugar”, “acho que ela vai estar do outro lado”, “acho que vai 

estar mais para frente”, então as crianças puderam marcar onde achavam que estaria a sombra 

na próxima marcação. Ao voltar, depois de duas horas, puderam verificar que a sombra se 

moveu para o lado, então as crianças pensaram que realmente era o sol que estava se 

movendo. Foi então que a professora mostrou às crianças a simulação dos movimentos da 

terra utilizando um globo terrestre e uma lanterna. As crianças puderam fazer perguntas, 

simular, verificar onde era noite quando é dia na terra.  

Para um maior entendimento, as crianças assistiram à um episódio da animação “Show 

da Luna” que falava sobre os movimentos da terra. Também fizeram o estudo do poema 

“Dança dos movimentos da Terra – Bia Bedran”, verificando as rimas, interpretando o poema 

juntamente com a professora, e a partir dele, realizaram atividades próprias para a 

alfabetização, de acordo com a hipótese de leitura e escrita de cada criança. Esse trabalho de 

alfabetização, vai ao encontro do que Albuquerque (2007, p.20) traz em seu texto de que é 
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preciso o desenvolvimento de um ensino no nível da palavra, que leve o aluno a perceber que 

o que a escrita representa é sua pauta sonora e não o seu significado, e o que faz através da 

relação fonema/grafema. 

Através do interesse que as crianças demonstraram pelo globo terrestre durante a 

experiência sobre a luz do sol sobre a terra, foi proporcionado o estudo dos mapas para que a 

criança leia o espaço vivido, o que demanda uma série de condições que, conforme dito por 

Callai (2005, p. 229), podem ser resumidas na necessidade de se realizar uma alfabetização 

cartográfica, e esse é um processo que se inicia quando a criança reconhece os lugares, 

conseguindo identificar as paisagens. Para isso, ela precisa saber olhar, observar, descrever, 

registrar e analisar. 

O trabalho foi desenvolvido com os mapas da cidade, estado e país, com o globo 

terrestre, identificando as localidades inclusas dentro das outras: o bairro dentro da cidade, 

que está no estado do Rio Grande do Sul, que por sua vez fica localizado no Brasil, que é um 

país do planeta Terra. Foi então que o recurso Google Maps foi utilizado, para que as crianças 

pudessem visualizar a localização de suas casas no mapa e a distância percorrida até a escola. 

Depois dessa investigação, as crianças elaboraram um gráfico mostrando a quantidade de 

alunos da turma que moram perto e que moram longe da escola. 

Com os estudos sobre a noite e o dia, o trabalho foi voltado para a noite. Foi solicitado 

às crianças que escolhessem uma janela da sua casa e escrever o que viam através de palavras 

e frases. No dia seguinte, após a socialização das suas respostas, realizaram uma releitura da 

obra de Van Gogh, chamada de Noite Estrelada, com materiais para pintura alternativa. 

Pensando nas obras e nas informações que as crianças trouxeram, a professora iniciou 

o questionamento: “O que acontece a noite na cidade?”, surgiram várias hipóteses e 

afirmações, entre elas, que os gatos miam. Então foi realizada a leitura do livro “Vida na 

Cidade” da autora Mônica Jakievicius, no qual trata sobre os animais noturnos, os animais 

que espalham doenças. Todo esse trabalho serviu como sensibilização para entrar no assunto 

sobre o surto de dengue que estava ocorrendo no bairro. Algumas crianças já tinham algumas 

informações sobre o assunto, outras ainda não conheciam. Aquelas que sabiam, contaram para 

os colegas algumas informações e a professora levou uma reportagem para a leitura sobre o 

surto da doença no bairro, dessa forma, apresentando a eles o gênero textual notícia, 

percebendo assim uma das tantas importâncias que a leitura têm, podendo a partir disso, 

desenvolver discussões mais aprofundadas. 
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Em sociedade, são múltiplos e diversificados os usos da leitura. Lê-se para 

conhecer. Lê-se para ficar informado. Lê-se para aprimorar a sensibilidade 

estética. Lê-se para fantasiar e imaginar. Lê-se para resolver problemas. E lê-

se também para criticar e, dessa forma, desenvolver posicionamento diante 

dos fatos e das idéias que circulam através dos textos (SILVA, 1998, p. 27). 

 

 Houve conversa sobre como que os mosquitos transmissores da dengue se proliferam 

e o que poderia ser feito para evitar a proliferação. Depois disso, as crianças elaboraram 

cartazes informativos para conscientizar a comunidade escolar de como evitar a transmissão, 

eliminando os focos de mosquitos. Esses cartazes foram expostos na escola. Essa leitura e 

integração das crianças à um assunto tão importante que ocorria na comunidade, trazendo 

relatos e, principalmente, levando as discussões ocorridas na sala de aula para casa, fizeram 

que os tornassem agentes de mudança no meio em que estão inseridos. 

Essas situações de letramento descritas apontam como, ao ler e ao escrever as crianças 

têm oportunidade de tornar os seus pensamentos visíveis, explicitados. Desenhar, falar, ouvir 

e investigar são pedras angulares do letramento. (Girotto e Souza, 2010, p.48). Desse modo, 

para as autoras, o ensino para a compreensão é mais efetivo quando acontece na estrutura do 

letramento, segundo as autoras anteriormente citadas, salas de aula que promovem o 

letramento têm alunos entusiasmados e interessados, pois os professores não são os únicos a 

falar e dar opiniões. As ideias e pensamentos dos alunos são considerados. As crianças 

conversam entre si, dialogam com o texto, deixam pistas de seus pensamentos, questionando, 

fazendo conexões, inferindo, discutindo, debatendo. 

A partir do poema “Barulhos da Noite” do autor Caio Ritter, em que as crianças 

acompanharam a leitura realizada pela professora cada um com um texto à disposição, 

criaram novas estrofes para o poema e um aluno de cada vez escrevia a nova estrofe no 

quadro, a partir do tema de casa solicitado um dia anterior, no qual os alunos trouxeram 

anotados no caderno os sons que ouviram a noite da sua casa. Conforme Santos e 

Albuquerque (2007, p. 98), 

Não se pode deixar para que o aluno produza escritos ou leia apenas quando já 

dominar o nosso sistema de escrita. É importante que eles possam desde o início do 

processo de alfabetização, testar suas hipóteses a respeito da escrita. 

Para isso, foi proposto as crianças que criassem duas listas: uma com os sons que 

gostam de ouvir e outra com os sons que não gostam de ouvir. Para isso, a professora realizou 

a leitura, como exemplo do que são listas, do livro da autora Eva Furnari intitulado “Listas 

Fabulosas”, as crianças puderam manusear o livro e ler outras listas.  
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Foi pensado em uma proposta de escrita de um poema coletivo. Para isso, o poema 

“Doze coisinhas atoa que nos fazem felizes”, da autora Ruth Rocha, foi utilizado de 

inspiração juntamente com todo trabalho que já havia sido realizado referente aos poemas e 

sobre as listas. As crianças acompanharam o poema musicalizado, com uma cópia escrita da 

letra. Também marcaram no poema as sílabas que rimavam nas palavras. Depois disso, a 

conversa foi sobre o que afinal são “coisinhas atoa”. Com a reflexão sobre o poema, sobre o 

que eles consideravam as coisinhas atoa, em grupos sendo uma criança a escriba, escreveram 

em uma folha, coisinhas atoa que os deixavam felizes. Esse material foi a base para a 

construção do poema coletivo. É importante ressaltar que proporcionar a escrita como 

instrumento para realização de algo importante, sabendo os interlocutores que terão acesso ao 

texto, faz com que as crianças percebam o sentido da escrita, assim como lembra Vigotsky 

(1995) no texto de Girotto e Souza (2010, p. 48), 

Incorremos em inadequações pedagógicas ao utilizar para o ensino da escrita 

uma proposta artificial, focada no código escrito. Também é possível dizer 

que, ao priorizarmos o domínio da técnica na correspondência grafema-

fonema, não criamos necessidades autênticas de leitura na criança, uma vez 

que essa “atividade” fica esvaziada de sentido para o aluno, perde-se todo o 

contexto de produção, compreensão, ainda a situação discursiva solicitada 

nesse processo. 

Após esse momento de escrita realizada a partir da contextualização, as crianças 

puderam compartilhar o que escreveram nas folhas com os colegas, buscamos aquilo que 

deixava a maioria da turma feliz e, também, relacionando com outra que rimava. Abaixo o 

poema coletivo da turma de 2º ano:  

6 COISINHAS ATOA QUE NOS FAZEM FELIZES 

 

TER UM CACHORRO OU UM GATINHO 

TOMAR REFRI DE CANUDINHO 

 

RISCAR NA MÃO 

FICAR COM MEU IRMÃO 

 

IR PARA A CHUVA BRINCAR 

VIAJAR PARA A PRAIA E VER O MAR. 

 

Propondo às crianças práticas de leitura e escrita reais, construídas a partir de um 

contexto, faz com que se atribua significado e importância a tais práticas. Para Soares (1998, 

p. 47) citada no texto de Albuquerque (2007, p. 18),  

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 

contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever 
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no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 

indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. 

O resultado foi surpreendente e gratificante, mostrando que o trabalho que havia sido 

realizado até o momento foi marcado nas crianças. 

Uma das questões que estão envolvidas na formação de leitores competentes é 

desenvolvimento da leitura deleite. A curiosidade das crianças precisa ser despertada para que 

elas, por prazer, vão em busca da leitura que mais lhe agrada. De acordo com Leal e Melo 

(2006, p. 43),  

Ler por prazer é o que nos faz leitores de fato, ou seja, é o que nos impulsiona a 

buscar mais e mais textos, é o que nos faz usufruir o direito de negar um texto, 

escolher outro texto, pedir sugestões, dar sugestões. 

 

 Por isso, foi proposto as crianças uma caixa com charadas. É uma leitura simples, 

curta e que precisa de interpretação para ser resolvida, além de que sua característica 

engraçada desperta o interesse das crianças. Nessa perspectiva o sentido de um texto é 

construído pela interação do texto com o leitor. Dessa forma, Koch e Elias (2010, p. 11),  

A leitura é uma atividade interativa altamente complexa de produção de 

sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos 

presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas requer a 

mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento 

comunicativo. 

A ideia surgiu de uma aula que um dos alunos trouxe de sua casa algumas charadas 

que aprendeu com seus pais e assim, foi logo contar à professora, que falhou ao responder a 

charada corretamente, o que causou ainda mais curiosidade das outras crianças. A caixa de 

charadas era utilizada pelas crianças quando acabassem as atividades, então se reunião em 

grupo para ler e brincar ou no fim da aula, com a turma toda, uma criança ia para a frente da 

sala ler para os colegas. Esse era um momento importante para verificar como estava a leitura 

das crianças e então a professora ajudava conforme o necessário. 

Um dos jogos que foram propiciados à turma foi desenvolvido a partir do poema “A 

casa que rimava”. Depois da leitura do poema e conversas sobre ele, o jogo foi realizado com 

a turma toda dividida em duas equipes. As peças também eram divididas em três partes: 

Nome do animal com o desenho, somente o nome do animal e a última com a rima. Cada 

criança virava três peças de cada vez, em busca da trinca correta. O jogador poderá ser 

ajudado pela sua equipe. O trabalho com as rimas permite o reconhecimento da semelhança 

sonora ao final das palavras, o que a partir desse jogo, a consciência fonológica foi 

desenvolvida de forma lúdica. Para Picolli; Camini (2012, p. 103),  
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A consciência fonológica pode ser entendida como um conjunto de 

habilidades que permite à criança compreender e manipular unidades 

sonoras da língua, conseguindo segmentar unidades maiores em unidades 

menores. Tais capacidades são fundamentais na alfabetização, tendo em 

vista que da consciência fonológica depende uma série de processos 

fundamentais para a aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

Assim como a consciência fonológica pode ser desenvolvida, para aquelas crianças 

que estão em hipótese pré-silábica e silábica, puderam ter a oportunidade de encontrar com 

autonomia, relacionando a imagem com o nome escrito abaixo, com outra peça que tinha 

apenas a palavra. Dessa forma, quando as três peças correspondentes eram encontradas, os 

alunos as colocam em um painel, classificando-as entre as três alternativas: animal, nome e 

rima. Esse jogo foi exposto e apresentado na escola pelas crianças da turma para as outras 

turmas de 2º ano durante a semana da leitura, proposta pelo município de Esteio.    

Considerações Finais 

 A partir das reflexões realizadas durante a análise desse estudo, em que a perspectiva 

do letramento esteve presente em diferentes áreas do conhecimento, foi possível perceber o 

quanto o aprendizado e a alfabetização se tornou mais significativa para as crianças. Os 

educandos puderam relacionar o conhecimento construído em sala de aula com as práticas 

sociais de leitura, com a vida cotidiana, com seu meio e com as experiências que já haviam 

adquirido em sua vida. Conforme citado por Nucci (2001, p. 63), é preciso considerar durante 

a alfabetização das crianças, sua história de letramento, os aspectos culturais e políticos 

envolvidos. A criança traz marcas, tanto na escrita quanto nos outros aspectos que envolvem o 

sujeito, provindos da sua história e de suas interações, portanto, considerá-las no trabalho 

pedagógico proporciona, além de um ganho para o aluno que sente que seus conhecimentos 

são valorizados, também é uma troca rica de conhecimento e cultura entre as múltiplas 

realidades que estão presentes na turma. 

     A exposição desses argumentos evidencia a relevância atribuída às práticas de letramento 

no contexto escolar e as implicações dessa no processo de alfabetização. E como o estudo de 

ações e intervenções didáticas necessárias podem ampliar o processo de ensino e 

aprendizagem da língua escrita e a compreensão leitora dos alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental.  
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Resumo: O presente trabalho registra um relato de desenvolvimento pedagógico que trata da temática 

alfabetização, cultura e ensino de Ciências nos anos iniciais, apresentando as experiências vivenciadas 

pelos alunos no projeto “Alimentação saudável os sabores e saberes da cultura paraense”, tendo como 

campo empírico a Escola de Aplicação da Universidade Federal Pará (EAUFPA). Os fundamentos 

baseiam-se na perspectiva histórico-cultural e discursiva da alfabetização e tem como aporte teórico as 

concepções apresentadas por Smolka (2017), Goulart (2017) e Carletto, Lorenzetti e Viecheneski 

(2012). O objetivo da pesquisa é abordar o ensino de alfabetização aliado às práticas de alimentação 

saudável. A metodologia utilizada é da pesquisa intervenção que investiga a vida dos sujeitos na 

coletividade e diversidade (AGUIAR, 2003). Podemos concluir que as estratégias pedagógicas 

utilizadas proporcionaram uma atividade singular no processo formal de alfabetização e um 

desenvolvimento no que se refere a bons hábitos alimentares para a promoção da saúde.    

 

Palavras-chave: Alfabetização. Ensino de Ciências. Alimentação Saudável.  

 

 

Introdução 

O presente relato de experiência descreve a realização do projeto de intervenção, 

intitulado “A alimentação saudável e os sabores e saberes da cultura paraense”, realizado com 

uma turma do 1º ano do ensino fundamental da Escola de Aplicação da Universidade Federal 

do Pará (EAUFPA). O objetivo do projeto foi compreender a importância de uma alimentação 

saudável para o processo de alfabetização dos alunos e conhecer a diversidade de frutas 

paraenses, contribuindo para uma maior conscientização dos alunos sobre a necessidade das 

frutas na alimentação, como fonte de nutrientes importantes para a nossa saúde e 

desenvolvimento durante o processo de escolarização, formando, assim, alunos leitores, 

críticos e participativos na condição de cidadãos “conscientes que se constroem através de 

inúmeros atos interativos com os outros e com o meio em que vivem” (CAMPOS; FILHO; 

SANTANA; 2011, p. 2), sendo, portanto, sujeitos de seus conhecimentos. 

O projeto preocupou-se em desenvolver as atividades junto à proposta metodológica 

das sequências didáticas, que são “[...] um conjunto de atividades escolares organizadas de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ e 
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SCHNEUWLY, 2004, p. 97), trabalhadas em sala de aula, colaborando para o estímulo da 

leitura e escrita no espaço escolar, para possibilitar um maior desempenho dos alunos aos 

temas que circulam na área de conhecimento que o projeto abordava, pois “o propósito mais 

geral do ensino das Ciências deverá ser incentivar a emergência de uma cidadania esclarecida, 

capaz de usar os recursos intelectuais da Ciência para criar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento do Homem como ser humano” (CARMO, 1991, p. 146).   

Durante a experiência vivenciada, acreditamos que as atividades puderam trazer um 

envolvimento maior dos alunos nas práticas da alimentação saudável, como parte integradora 

da leitura e escrita, pois a alfabetização se constitui nos processos de interação com outras 

possibilidades de sentidos da aprendizagem. Sendo assim, o ensino de Ciências é o 

conhecimento claro e evidente de algo, que possui fundamentos sobre princípios evidentes e 

demonstrações, sejam por experimentos ou raciocínios, ou ainda pela análise das sociedades e 

dos fatos humanos ou mesmo pelo cotidiano vivido pelos alunos. 

 

O projeto: alfabetização e ensino de ciências 

A presente pesquisa iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2017, todas as 

terças-feiras, com uma turma do 1º ano do ensino fundamental da Escola de Aplicação da 

Universidade Federal do Pará (EAUFPA), trabalhando a aquisição do processo de leitura e da 

escrita na disciplina Ciências, junto às sequências didáticas desenvolvidas com a turma. 

Durante a implementação do projeto, foram produzidos materiais didáticos que pudessem 

levar as produções gráficas e orais dos alunos, e trazer, assim, à percepção de que o estudo 

das Ciências é algo que promove a formação integral do cidadão, ao mesmo tempo, foi 

trabalhado o conceito de cultura, que, para Brait (2018, p. 158), são “gêneros discursivos 

concebidos como uso com finalidade comunicativa e expressiva” ou seja cultura é tudo aquilo 

que construímos em uma determinada sociedade.  

As atividades foram pensadas para possibilitar o processo de alfabetização e para que 

os alunos tivessem maior contato aos temas presentes na disciplina Ciências, como: 

identificar e relacionar a importância do ensino à realidade que vivem; relacionar os 

conhecimentos da vida diária e a cultura paraense na qual estão inseridos; conscientização dos 

alunos sobre a importância das frutas da região amazônica, mais especificamente Belém do 

Pará; desenvolver o ser pensante e atuante como corresponsável pelos destinos da sociedade e 

proporcionar a compreensão das características que envolvem o sistema de escrita alfabética 

(SEA). 
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A realização das atividades ocorreu na sala de aula, pois “o espaço da sala de aula se 

configura culturalmente porque as concepções, ações e questões se constituem histórica e 

linguisticamente”, como afirma Goulart e Santos (2017, p. 107), e, assim, fomos auxiliando 

os alunos a confeccionarem o álbum com as imagens de frutas paraenses e na interpretação 

das características apresentadas por cada fruta, como: o nome da árvore frutífera, quais são 

seus nutrientes, o período de colheita, tipo de semente, sabor, cor e cheiro. Dessa maneira, 

foram produzidos recursos didáticos para atender a turma, como a Trilha de Sensações, o 

Calendário de Colheita, o Jogo da Memória, confeccionados a partir da utilização de materiais 

de baixo custo.   

Durante o projeto, foi realizada uma conversa com a turma para conhecer a 

alimentação desses alunos, saber quais hábitos alimentares eram constituídos no meio em que 

vivem e se as frutas paraenses faziam parte do cardápio. As repostas foram variadas, dadas 

oralmente e anotadas no quatro branco pela professora. Nesse movimento, pôde-se realizar 

situações de interação, abrindo espaço para o diálogo entre as crianças e a professora. Desse 

modo, o conhecimento sobre a escrita e o conhecimento sobre a aquisição da escrita se 

constituíam numa interação, numa prática discursiva, como afirma Smolka (2012, p.104), e, 

dessa forma, numa troca de saberes através do diálogo, para transformar a cultura por meio 

das negociações envolvidas no processo de leitura e escrita.        

Posteriormente à conversa, os alunos foram divididos em 6 equipes, cada uma com 

três integrantes, para participarem do mini seminário em que cada equipe ficava responsável 

por uma fruta regional, dentre elas: cupuaçu, manga, pupunha, taperebá, castanha do Pará e 

bacuri. Mediante um sorteio, o nome das frutas foi apresentado, bem como suas 

características, através de um pequeno texto. Após essa ação, cada equipe deveria produzir 

um álbum contendo as informações apresentadas. Em dado momento, cada equipe recebeu o 

nome árvore e o período em que acontecia a colheita dos frutos, porém cada equipe recebia o 

nome diferente da fruta que estava destinada a ela, assim as equipes tiveram que fazer a 

leitura e entregar o material à equipe correspondente. Esta atividade proporcionou configurar 

as práticas sociais de leitura e escrita, já trazidas pelos alunos, e perceber o processo através 

do qual a turma estava tornando-se alfabética.    

A turma participou do jogo Trilha de Sensações, utilizando-se dos sentidos (visão, 

tato, olfato, audição e paladar). O jogo possibilita um trabalho pedagógico em que o aprendiz 

se torna protagonista do seu processo de alfabetização, desse modo, compreendendo melhor o 

assunto abordado e divertindo-se nas tentativas de descobrir a fruta que lhe foi destinada. 
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Nesse sentindo, tal atividade, além de trazer a dimensão lúdica, possibilita novas condições de 

trabalhar a leitura e a escrita, por meio da troca de saberes que se estabelece a partir do 

diálogo entre o jogo e a criança.  

A partir das atividades desenvolvidas no projeto, os alunos socializaram seus trabalhos 

(álbum, calendário, trilha de sensações, cartaz das frutas, dentre outros) com os demais 

colegas da sala de aula, em uma apresentação feita através de mini seminário. Assim, dentre 

os recursos utilizados em sala de aula, buscou-se transformar algumas condições de ensino na 

escola, trabalhando a leitura e a escrita com outras possibilidades de organização e interação 

das crianças. 

Valorizando o trabalho das crianças e suas produções, percebemos concretamente 

como as relações foram se desenvolvendo para que se alcançasse um maior interesse pela 

disciplina Ciências e, dessa forma, desenvolver suas habilidades para a aprendizagem nos 

espaços em que estão inseridas. 

A experiência vivida no projeto de intervenção trouxe o ensino de Ciências para 

contribuir com a ampliação do vocabulário dos alunos com palavras novas e complexas, 

desenvolvendo habilidades e competências relacionadas à leitura e escrita, abrangendo seus 

conhecimentos linguísticos e culturais os quais nos possibilitou perceber que:  

[...] o ensino de Ciências no primeiro grau, entre outros aspectos, deve 

contribuir para o domínio das técnicas de leitura e escrita; permitir o 

aprendizado dos conceitos básicos das Ciências naturais e da aplicação dos 

princípios aprendidos a situações práticas; possibilitar a compreensão das 

relações entre a ciência e a sociedade e dos mecanismos de produção e 

apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a 

transmissão e a sistematização dos saberes e da cultura regional e local 

(FRACALANZA; AMARAL; GOUVEIA, 1986, p. 26).  

 

O entrelaçamento do ensino de Ciências junto à cultura, no ensino-aprendizagem dos 

alunos, possibilitou compreender a importância da formação de valores relacionados às 

escolhas alimentares corretas, destacar a cultura paraense através das frutas e adquirir novos 

conhecimentos de linguagem.  

A inclusão dos temas de Ciências à outras áreas do conhecimento evidenciam que o 

seu ensino nos anos iniciais deve ter como foco “a ação da criança, sua participação no 

processo de aprendizagem, desenvolva a aquisição do conhecimento em leitura e escrita a 

partir de atividades desafiadoras” (FRIZZO; MARIN, 1989, p. 14).  

As razões apontadas vêm afirmar que o ensino de Ciências, além dos conhecimentos, 

experiências e habilidades, deve promover o pensamento lógico e a vivência dos momentos 
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de desenvolvimento das capacidades do aluno, de modo que ele possa observar, refletir, criar, 

julgar, conviver e comunicar, compreendendo que são parte do processo educativo.   

Buscamos, assim, entender que as habilidades adquiridas no ensino de Ciências são 

instrumentos de grande importância para a vida do educando, uma vez que estarão presentes 

durante toda sua vida, permitindo atribuir ao seu processo de ensino-aprendizagem a dinâmica 

das produções culturais, a construção de subsídios para um ser pensante e a capacidade de ter 

autonomia e responsabilidade no espaço-tempo presente. 

O percurso metodológico realizado para se atingir o objetivo do trabalho torna-se de 

fundamental importância para relatar todos os procedimentos utilizados para a obtenção dos 

resultados. Sendo assim, como metodologia de investigação, optou-se pela pesquisa 

intervenção que, segundo Aguiar (2003), busca investigar a vida de seus sujeitos na 

coletividade e diversidade, analisando situações ocorridas no espaço escolar ou que possam 

estar inseridas num contexto social que possibilite apropriações de artefatos para a construção 

do conhecimento. 

 

Interação entre ensino de ciências, alfabetização e alimentação saudável   

O conhecimento em Ciências envolve vários aspectos da vida diária em que o 

indivíduo se observa e vai crescendo de forma significativa. Nesse sentido, o propósito de 

ensinar Ciências na escola para Bybee (1995) é ajudar os estudantes a alcançar níveis mais 

altos de alfabetização. Nas palavras de Lorenzetti (2000, p. 77), a alfabetização é o “processo 

pelo qual a linguagem das Ciências (...) adquire significados, constituindo-se um meio para o 

indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido na 

sociedade”, apresentando o ensino de Ciências como fundamental para auxiliar nas tomadas 

de decisões que envolvem o conhecimento cientifico e não científicos dos alunos.  

Desse modo, o projeto vem trabalhar a disciplina Ciências no tocante à problemática 

da alimentação saudável, para possibilitar, no âmbito escolar, uma aprendizagem na qual o 

sujeito incluído possa ser instigado a refletir sobre os seus hábitos alimentares e a importância 

destes para sua melhor qualidade de vida. Dessa forma, o professor deve criar possibilidades 

para a apropriação dos conhecimentos de alimentação saudável. Além disso, a família é parte 

indispensável no processo de inclusão de alimentos mais saudáveis para seus filhos, pois 

favorecer a reflexão sobre a importância de bons hábitos alimentares é criar condições de o 

aluno entender a necessidade de que o organismo tem de receber os nutrientes para o seu bom 
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desenvolvimento no processo de escolarização, cabendo à escola envolver a criança, a família 

e a comunidade na qual está inserida, proporcionando  

(...) um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel 

fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles, o da 

alimentação, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis (ACCIOLY, 2009, p. 7).  

 

Nesse processo, pressupõe-se conceber a criança como cidadã, segundo Kramer 

(2003), “como sujeito histórico e social”, que produz cultura e nela é produzida, favorecendo 

temas que tenham caráter interdisciplinar, fazendo que o professor seja elemento de referência 

aos comportamentos que favoreçam a aquisição de bons hábitos alimentares.   

Pressupõe-se, também, considerar que o ensino de Ciências nos anos iniciais de 

escolarização deva proporcionar às crianças oportunidades de “envolver-se em situações 

investigativas, de experimentar, testar hipóteses, questionar, expor suas ideias e confrontá-las 

com os outros” (CARLETTO, LORENZETTI e VIECHENESKI, 2012, p. 859). Nesse 

sentido, o professor tem como papel propiciar um espaço favorável à descoberta, à pergunta, à 

investigação científica, instigando os alunos a levantar suposições e construir conceitos sobre 

os fenômenos naturais, os seres vivos e as inter-relações entre o ser humano, o meio ambiente 

e as tecnologias.  

Assim, o trabalho com as Ciências, articulado ao projeto, buscou desenvolver o 

processo de aquisição da língua, contribuindo para que as atividades de leitura e escrita, 

através da contextualização e repletas de significados para os alunos, incentivasse o uso de 

diferentes gêneros textuais dentro da sala de aula, cabendo ao professor inserir práticas sociais 

de leitura e escrita referentes à alimentação saudável, além de representar condições para que 

o educando exercesse a sua cidadania para que possa estar   

contribuindo decisivamente para a melhoria das condições nutricionais das 

crianças, diminuindo defiCiências nutricionais e outros agravos relacionados 

ao consumo alimentar inadequado, protegendo e melhorando 

significativamente o desempenho escolar, favorecendo crescimento e 

desenvolvimento adequados (ACCIOLY, 2009, p.7).  

 

Dessa forma, corroboramos com a ideia de fazer um mundo onde todos os indivíduos 

devam receber uma formação mínima em Ciências para a sua formação cultural, uma vez que 

o conhecimento das Ciências é parte da construção da cultura do aluno e é no âmbito das 

séries iniciais que a “criança constrói conceitos e apreende de modo mais significativo o 

ambiente que a rodeia” (CAMPOS, FILHO e SANTANA, 2011, p. 5), apropriando-se e 
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compreendendo os significados apresentados durante o seu processo formal de alfabetização e 

o ensino de Ciências. 

Considerações finais 

Diante do exposto, destaca-se que a alfabetização, apoiada no ensino de Ciências, é 

uma das metas de ação educativa que deve ser promovida no contexto escolar.  Destacamos, 

ainda, a importância de que atividades desenvolvam os conteúdos da literatura infantil, 

introduzindo relações interdisciplinares, aliadas às práticas dialógicas e problematizadoras 

com aulas que utilizem o discurso cotidiano, os lugares que são ocupados pelos alunos e a 

busca por possibilidades de interação dos alunos com bons hábitos alimentares.   

A experiência pedagógica realizada com o projeto “A alimentação saudável e os 

sabores e saberes da cultura paraense” considera os alunos coautores do seu processo de 

ensino-aprendizagem para a disciplina Ciências, uma vez que descreve a cultura em que estão 

inseridos, retirando esse aluno do lugar de passividade que a escola o tem colocado para um 

papel de ativo, participativo, dentro do processo de leitura e escrita em que se encontra.  

Nessa perspectiva, apresentou-se uma proposta de trabalho que articula os momentos 

pedagógicos, entrelaçando o ensino de Ciências e a alfabetização com a temática da 

alimentação saudável, proporcionando aos alunos autonomia, apropriação do conteúdo 

desenvolvido, colaboração e desenvolvimento de suas peculiaridades para as dinâmicas que 

são desenvolvidas diariamente no ambiente escolar, indicando possibilidades de intervenção e 

encaminhamentos didático-pedagógicos que favoreçam a formação do educando.  
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Resumo: O presente trabalho apresenta uma pesquisa inicial que aborda a temática alfabetização e 

cibercultura, tendo como campo empírico a Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará 

(EAUFPA). Os fundamentos baseiam-se na perspectiva histórico-cultural e discursiva da alfabetização 

e têm como aporte teórico as concepções apresentadas por Smolka (2017), Goulart (2017), Mortatti 

(2014), Ramal (2002), Lévy (1999) e Santos (2013). O objetivo da pesquisa é investigar as 

possibilidades de potencialização do ensino inicial da leitura e da escrita em turmas do ensino básico. 

A metodologia utilizada é da pesquisa intervenção que busca investigar a vida de seus sujeitos na 

coletividade e diversidade. Podemos concluir inicialmente que as estratégias pedagógicas utilizadas, 

apoiadas na cibercultura, por meio de um anime, proporcionaram um trabalho pedagógico singular no 

processo formal de alfabetização, e o trabalho pedagógico com as múltiplas linguagens se faz 

necessário, pois é preciso construir novos olhares sobre leitura e escrita.     

 

Palavras-chave: Alfabetização; Cibercultura; Prática Pedagógica. 

 

Introdução 

O ciberespaço proporciona novas formas de aprendizagens coletivas, apresentando 

potencialidades para o trabalho pedagógico que devem ser compreendidas como novos signos 

que alteram a vida social e cultural do aluno. Nesse sentido, Pierre Lévy define ciberespaço 

como “o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores” e, 

nesse contexto, o ciberespaço é uma condição que não terá fim e deve ser entendida e 

dominada (LÉVY, 1999, p. 17). A essa mudança do uso do ciberespaço designa-se o 

neologismo “Cibercultura” que, segundo Lévy (1999), são conjuntos de técnicas (materiais e 

intelectuais) de práticas de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.  

A cibercultura surge como resposta ao homem que começou a mudar suas atitudes, 

modos de pensar e valores, em relação ao crescente dilúvio informacional que o ciberespaço 

proporcionou, e, assim, trazer “o reconhecimento do outro, aceitações e ajuda mútuas, a 

cooperação, a associação, a negação, [...]” e, dessa forma, diminuir os espaços geográficos 

entre as informações que se “estendem de uma ponta à outra do mundo, as possibilidades de 

 
1 Trabalho orientado pela professora doutora Elizabeth Orofino Lucio UFPA/IEMCI/GEPASEA.  
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contato amigável, de transações contratuais, de transmissões do saber, de trocas de 

conhecimento, de descoberta pacifica das diferenças” (LÉVY, 1999, p. 14). 

Para Santaella (2009), a entrada do digital na escola e sua apropriação por parte das 

crianças impelem a instituição escolar a fomentar, não somente a tradicional alfabetização, 

processo de formação de leitores do tipo contemplativo ou movente, mas que, também, ele 

seja contemplado pela educação do leitor imersivo. Portanto, é através desse olhar que o 

homem e o conhecimento terão uma relação de múltiplas linguagens que serão mediadas 

pelos meios de comunicação de nossa sociedade.  

Através desse olhar, alfabetização e cibercultura caminham juntas de modo que 

podemos perceber transformações no imaginário das crianças e nas relações entre aluno-

professor que passam a ser mais interativas, construindo um trabalho mais significativo, 

proporcionando laços emocionais e relações de aprendizagem. Com base nisso, a presente 

pesquisa tem como objetivo investigar as possibilidades de potencialização do ensino inicial 

da leitura e da escrita em turmas do ensino básico, de forma a entender que as “novas relações 

com o saber vão se instituindo num processo híbrido entre o homem e a máquina” (SANTOS, 

2002, p. 121). 

Paulo Freire (2011) aplicou o olhar para uma alfabetização em que o ler é antes de 

tudo aprender a ler o mundo, já que o aluno tem que se conscientizar da realidade que está a 

sua volta. Nesse sentido, o mundo digital torna-se mais significativo, pois o discente passa a 

compreender o seu meio e ver sentido no que realiza, pois passa a ler o que está a sua volta, 

na sua vivência, e começa a compartilhar, em uma relação dinâmica com todos os envolvidos 

no processo.  

Alfabetização e cibercultaura: caminhos de possibilidades 

Nossa sociedade atual é constituída por uma cultura da informação digital que está 

cada vez mais evidenciando mudanças organizacionais, econômicas, sociais e culturais que 

acabam por modificar o pensamento, conhecimentos e formas de interagirmos com o mundo. 

De acordo com Lévy (1999), vários acontecimentos transformaram o cenário social e político 

da vida humana e isso se deve a incorporação das tecnologias na vida dos sujeitos. 

Nesse sentido, as novas formas de aprender e ensinar trazem consigo interações com 

as mídias digitais, tornando essas novas relações um campo fértil para a educação que são 

vistos como dimensões de fluxos de informação que “delineiam relações econômicas, sociais, 
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profissionais, politicas, educacionais trazendo novos contornos a sociedade” (CRUZ; 

SANTOS; WEBER, 2014, p. 60). 

Assim, alfabetização e cibercultura não constituem processos distintos, pois a 

sociedade está constituída pelos ciberespaços que irão auxiliar as possibilidades de 

potencialização de leitura e de escrita dentro do processo de ensino-aprendizagem, 

evidenciando o que já dizia Smolka (2017): “há múltiplas formas de leitura, de relações com a 

escrita e de produção de textos”.  

Os sentidos dessa aprendizagem pela cibercultura é uma alfabetização múltipla que 

consiste em favorecer a importância de se aprender a ler e escrever, buscando compreender as 

condições de vida de cada sujeito e como ele se relaciona com o uso de tecnologias, e, nesse 

processo, o texto na tela – hipertexto que é algo que está numa posição superior à do texto que 

vai além dele (RAMAL, 2002, p. 84) – constitui-se como novo espaço de leitura e escrita e 

traz significativas mudanças nas formas de interação. Segundo Magda Soares,  

A hipótese é que essas mudanças tenham consequências sociais, cognitivas e 

discursivas, e estejam, assim, configurando um letramento digital, isto é, um 

certo estado ou condição que adquirem os que se aproximam da nova 

tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela, diferente 

do estado ou condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura 

e de escrita no papel (SOARES, 2002, p. 151) 

Dessa forma, o letramento digital reaproxima o ser humano de seus esquemas mentais, 

“assim como pensamos em hipertexto, sem limites para a imaginação a cada novo sentido 

dado a uma palavra, também navegamos nas múltiplas vias que o novo texto abre” (RAMAL, 

2002, p. 84). Desse modo, a escrita e a leitura no papel, com uma organização hierárquica e 

disciplinada, contraria o fluxo do pensamento que se dá por associações, em rede, e o 

hipertexto veio legitimar o registro desse pensamento, tornando-o possível ao escritor e ao 

leitor (BOLTER, 1991, p. 21-22 apud SOARES, 2002, p. 151).  

Ao propor uma alfabetização como processo discursivo, Smolka (2017) nos chama a 

atenção para a produção humana, histórica, cultural, como prática social, da qual as crianças 

participam e dela se apropriam, buscando, assim, estratégias possíveis de aprender a ler e 

escrever para perceber e compreender sua individualidade e tornar-se mais singular o seu 

processo de leitura e escrita, viabilizando o alcance dessas possibilidades da atividade 

humana.  

Compreender essas possibilidades como fenômenos da cibercultura potencializa a 

mobilidade e conectividade das tecnologias digitais em rede, redimensionando os espaços 

para o fomento de processos de alfabetização para um novo tipo de leitor/escritor que surge na 
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contemporaneidade: o leitor imersivo que, segundo Santaella (2009), é aquele que começa a 

imergir nos novos espaços incorpóreos da virtualidade.  

Ao percebermos a mídia digital como um meio que se utiliza de múltiplas linguagens, 

deixamos de ser leitores contemplativos e passamos a ser leitores imersivos, trazendo conosco 

todas as mediações tecnológicas, culturais e midiáticas que agregam valor aos alunos, pois 

eles desenvolvem suas competências cognitivas de maneira diferenciada. 

Nesse sentido, trabalhar as formações culturais vivenciadas pelos alunos nos processos 

de aprendizagem contribui para uma teoria do ensino da leitura e da escrita que, de acordo 

com Goulart (2015, p. 407), tenha “como eixo a relação entre o discurso produzido fora da 

escola e os produzidos dentro dela, em sala de aula”.  

A cibercultura como prática alfabetizadora 

No panorama da contemporaneidade, muitas tecnologias são utilizadas para 

possibilitar uma aprendizagem em que a criança “age como protagonista na escola para 

ocupar papéis de leitora e de escritora” (GOULART; SANTOS, 2017, p. 107). A utilização 

dos dispositivos tecnológicos são meios de linguagens que foram sendo incorporados, com o 

intuito de serem viabilizados para uma prática que possa propiciar o consumo 

individualizado.  

Nesse sentido, torna-se imprescindível buscar formas de organização do processo de 

alfabetização. Portanto, como afirma Soares (2003), ensinar a ler e escrever, dentro de um 

contexto em que a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno, para atuar 

nas práticas socioculturais em que estão inseridos e por meio destas trabalhar os interesses do 

aluno através de imagens, sons, textos, garante o desenvolvimento de sentimentos de 

pertencimento ao realizar trocas de informações acerca de temas reais.    

De modo geral, a prática alfabetizadora lança um conjunto de dinâmicas e recursos os 

quais as crianças possam se apropriar da linguagem escrita, compreendendo o seu 

desenvolvimento cultural para reconhecer todas as nuances da leitura. Assim, no contexto da 

prática alfabetizadora, os usos do digital em rede devem promover um diálogo entre a cultura 

juvenil e a cultura escolar (CRUZ; SANTOS; WEBER, 2014, p. 64), partindo do pressuposto 

que os alunos já estão imersos na cibercultura.  

No percurso do desenvolvimento, percebemos o surgimento de novos perfis 

cognitivos, as mídias e as linguagens dadas ajudam a pensar em possibilidades de 

aprendizagens na cibercultura, uma vez que  
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a tela como espaço de escrita e leitura traz não apenas novas formas de 

acesso a informação, mas também novos processos cognitivos, novas formas 

de conhecimento, novas maneiras de ler e escrever (...) para aqueles que 

exercem práticas de escrita e de leitura na tela (SOARES, 2002, p. 152).  

 

Nesse contexto, o professor cria oportunidades midiáticas que possam permitir o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, com o objetivo de formar leitores críticos e 

participativos no processo de alfabetização o que enriquece o conhecimento e ocasiona uma 

revolução no espaço da escrita e da leitura.  

Pode-se concluir que o texto na tela, usada como ferramenta de aprendizagem, altera a 

relação que há entre o leitor com o texto e os meios utilizados para o que acontece nos 

processos cognitivos, uma vez que as práticas educativas discursivas, enfatizando o uso social 

das mídias, formam aprendizados e desenvolvimentos significativos na fase inicial de 

alfabetização. 

Metodologia da pesquisa 

A presente seção trata das discussões do percurso metodológico realizado para se 

atingir o objetivo do trabalho, tornando-se de fundamental importância relatar todos os 

procedimentos utilizados para a obtenção dos resultados. 

Como metodologia de investigação, optou-se pela pesquisa intervenção que, segundo 

Aguiar (2003), busca investigar a vida de seus sujeitos na coletividade e diversidade. 

A pesquisa analisa situações de potencialização do ensino ocorridas no espaço escolar 

que, por estar inserido num contexto social de cibercultura, possibilita apropriações de 

artefatos para a construção do conhecimento pela rede digital, assim, para Oliveira, 

possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma 

determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos 

sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou 

formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de 

profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou 

atitudes dos indivíduos (OLIVEIRA, 2004, p. 117).  

 Esta alfabetização digital deve instrumentalizar professor e aluno para que possam ler 

e escrever multimídias (CRUZ; SANTOS; WEBER, 2014, p. 67), valorizando os aspectos 

reflexivos e discursivos da aprendizagem. 

O anime naruto como potencializador da alfabetização 



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

 

631 

 

É no entrelaçamento das linguagens que o anime Naruto2 irá dar suporte na mediação 

da alfabetização no contexto em sala de aula com a utilização do celular, que, para Smolka, é 

um pequeno artefato cultural, já totalmente integrado ao cotidiano de vida das pessoas e 

instituições (SMOLKA, 2017, p. 38). E, mais que uma tendência, o celular é visto como 

artefato cultural e faz-se convergir por meio da comunicação móvel no encontro entre os 

espaços.  

Escolher o anime como método de abordagem para possibilitar a alfabetização expõe 

não o aprisionamento de um único modo de se alfabetizar, mas explora argumentos para se 

trabalhar propostas enunciativas e discursivas dentro de sala de aula, já que “o espaço da sala 

de aula se configura culturalmente porque as concepções e questões se constituem histórica e 

linguisticamente” (GOULART; SANTOS, 2017, p. 107).  

Partindo desse pressuposto, o anime Naruto se constitui dentro do contexto do 

ciberespaço como elemento que potencializa a comunicação em rede, criando interações entre 

leitura e escrita, sons e imagens de forma que esse processo de alfabetização irá permear 

todos os meios de ensino, uma vez que o trabalho da escrita e leitura das crianças começa a 

ser marcado pela realidade sociocultural dos indivíduos. 

Para Mortatti (2008), a alfabetização se apresenta como o signo mais evidente e 

complexo da relação entre educação e modernidade. Assim, os espaços mediados pelos 

recursos de hipermídia e pelo professor podem oferecer ricas oportunidades de aprendizagem 

e desenvolvimento nas relações de virtualização do trabalho didático-pedagógico.  

Dessa forma, a utilização do anime Naruto proporcionou resultados significativos no 

processo de alfabetização a partir da virtualização dos textos, permitindo dizer “algo além do 

texto mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo seja dito e de certo modo realizado” 

(MORTATTI, 2017, p. 181).  

Desse modo, deve ser dado ao educando a oportunidade de imergir na cultura de seu 

tempo, sendo considerado como cidadão da cibercultura (CRUZ; SANTOS; WEBER, 2014, 

p. 69), e possibilitar escolhas estimuladoras para que o aluno possa compreender a 

aprendizagem constituída a partir da comunicação digital.  

Considerações finais 

 
2 É uma série de mangá escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto. Conta a história de Naruto Uzumaki, um 

jovem ninja que constantemente procura por reconhecimento e sonha em se tornar o ninja líder de sua vila. A 

partir de 2017, Naruto se tornou a terceira série de mangá mais vendida na história.    
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Portanto, podemos entender, inicialmente, que as estratégias pedagógicas utilizadas, 

apoiadas na cibercultura, em um anime, proporcionaram um trabalho pedagógico singular no 

processo formal de alfabetização, e que a motivação das crianças para o uso dos recursos 

digitais desperta interesses por fazerem parte do seu cotidiano.     

Corroborando com a importância de um trabalho coletivo, se faz necessário uma 

articulação contínua com o trabalho pedagógico desenvolvido com as múltiplas linguagens e 

que é preciso construir novos olhares sobre leitura e escrita. Além disso, no contexto das 

práticas de alfabetização na cibercultura, alunos e professores podem viabilizar infinitas 

possibilidades de apreensão e apropriação dos modos de leitura e escrita. 

Todavia, reconhece-se que o presente trabalho pode contribuir para o campo 

educacional, possibilitando ampliar a experiência da atuação do professor nos meios digitais e 

nas práticas de alfabetização, através desse novo perfil cognitivo em que a criança está 

imersa.  

Diante disso, é possível apontar que o aluno que aprende por tecnologias da 

informação é sujeito de aprendizagens e que, portanto, abre-se um leque de oportunidades de 

contato com a escrita e leitura em ambientes digitais, tornando o conhecimento mais acessível 

por meio de hipermídias, favorecendo o desenvolvimento da autonomia.  
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FORMAÇÃO DE LEITORES, SALA DE LEITURA E MEDIAÇÃO: 

APROXIMAÇÕES3 

Rosane Ribeiro do Nascimento4 
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Resumo: Ao pensar sobre o ensino de leitura, percebe-se como as ações pedagógicas referentes à 

formação inicial do leitor ocorrem muitas vezes isoladas, sem considerar as possibilidades desta 

formação no contexto escolar. Nesse texto, pretende-se apresentar elementos introdutórios que 

envolvam a relação entre mediação e alfabetização e as contribuições que a ação mediadora em salas 

de leitura poderia trazer para a formação inicial de leitores. Para desenvolver tal proposta, partiu-se de 

inquietações oriundas do momento de observação da nossa pesquisa de mestrado em que se percebeu a 

pouca participação dos das séries iniciais nas atividades da sala de leitura da escola. Diante disso, 

optamos nesse trabalho pelo estudo bibliográfico acerca da alfabetização, salas de leitura, mediadores 

buscando aporte teórico em autores como Freire, Soares, Britto, Campello e outros. Por fim, ressaltou-

se a relevância de compreender o papel do mediador e das salas de leitura na potencialização da 

formação de leitores. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Mediação. 

 

 

Introdução  

 

A partir de dados parciais da pesquisa que está em andamento no programa de pós-

graduação em educação, que trata do processo de mediação na sala de leitura, tendo como 

lócus de investigação uma escola da rede pública que atende o Ensino Fundamental I e II, do 

1° ano até o 8° ano, uma percepção nos trouxe algumas inquietações, e estas se desdobraram 

neste artigo. Por meio de observações realizadas na sala de leitura e de entrevista com o 

professor responsável por coordenar uso desta sala de leitura percebemos que os alunos das 

três primeiras séries do ensino fundamental eram os que menos frequentam o espaço da sala 

de leitura e as únicas turmas da escola, que não fazem empréstimos de livros.  Os alunos do 

 
3 O presente trabalho é um desdobramento da pesquisa, Mediação na sala de leitura: professor e ações 

colaborativas, que está sendo realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação, UFG- Regional Catalão na 

linha de pesquisa, Leitura, Educação e Ensino de Língua Materna e Ciências da Natureza. 

4Discente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão – 

UFG-CAC. Participante do Grupo de Pesquisa Educação, Leitura e Escrita – EDULE.  Professora da Educação 

Básica da Secretaria Municipal de Educação de Catalão – GO. Contato: nanenascimento22@hotmail.com 

5 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão 

– UFG-CAC. Líder do Grupo de Pesquisa Educação, Leitura e Escrita – EDULE. Contato: 

selmamartines@uol.com. 
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primeiro ano escolar durante os 5 primeiros meses do ano letivo de 2019, ainda não tinham 

realizado nenhuma atividade na sala de leitura da escola. Ao questionar sobre esse fato, 

ouvimos que os alunos do primeiro ano do ensino fundamental não tinham o “costume” de ir 

à sala de leitura porque ainda não sabiam ler e os que sabiam apresentavam muitas 

dificuldades, o que inviabilizava o desenvolvimento de atividades com este grupo na sala de 

leitura, segundo nos relatou o professor responsável pela sala de leitura. 

Diante desta realidade, nossa pretensão, neste artigo, é propor algumas reflexões 

sobre o processo de alfabetização e sua relação com a mediação na sala de leitura.  Dessa 

forma, vale lançar algumas questões que tem nos instigado a pesquisar sobre a mediação da 

leitura e a formação de leitores na pesquisa do mestrado, por exemplo: Como a alfabetização 

e formação de leitores podem desenvolver-se na escola?   Por que a sala de leitura não é 

utilizada como um espaço para o desenvolvimento de atividades de formação inicial de 

leitores? Qual a importância deste espaço e qual a colaboração que o processo mediação, 

ocorrido nesta, desempenha na formação destes leitores?  

Para iniciar a reflexão que nos propusemos neste trabalho, é relevante recuperar que 

uma das funções atribuídas à escola é ensinar a ler a escrever. Os alunos precisam adquirir 

estas habilidades, as quais vão proporcionar a ele outras mais complexas e importantes como 

a atribuição de sentidos aquilo que se lê e se escreve, bem como os usos sociais destas 

habilidades. Nesse sentido, há que se pontuar o papel da escola e do adulto para a formação 

dessas habilidades. De acordo com Colomer (2007, p. 102) 

Estímulo, intervenção, mediação, familiarização, ou animação são termos associados 

constantemente com a leitura no âmbito escolar, bibliotecário ou de outras 

instituições públicas e que se repetem sem cessar nos discursos educativos. Todos 

esses termos se referem a intervenção dos adultos encarregados a apresentar os 

livros às crianças. [...] se o tema leitura preocupa tanto na atualidade é porque existe 

uma consciência generalizada de que o objetivo de formar o leitor não tem obtido o 

êxito esperado, de modo que vão aparecendo diferentes hipóteses sobre as causas 

desse desajuste.  (COLOMER, 2007, p.102).             

 

A realidade percebida no contexto escolar, a partir de publicações sobre avaliações 

internas e externas acerca do desempenho dos alunos em Língua Portuguesa, assim como 

pesquisas realizadas por diferentes pesquisadores da área ilustram a dificuldade que os alunos 

têm de desenvolver a competência leitora e o papel do mediador nesse processo. O que tem 

sido observado e relatado é que muitos alunos realizam a leitura para cumprir objetivos de 

leitura que são traçados por planos pedagógicos avaliativos. O período de observação fez-nos 

compreender que realmente os alunos têm dificuldades de leitura, mas eles demonstram 
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gostar de atividades de leitura. Principalmente quando não são vinculadas a cobranças como 

atividades para casa e/ou avaliações. 

 Com relação aos primeiros anos escolares, as dificuldades no processo de 

alfabetização dos alunos são apresentadas como motivos para as poucas atividades na sala de 

leitura. O que nos pareceu um tanto incoerente, pois estes, que estão em sua fase inicial de 

formação são os que mais precisariam de estímulos para desenvolver sua capacidade de 

compreensão leitora. 

              Analisando a leitura num contexto educacional, grosso modo, é possível visualizar os 

caminhos que esta percorre, sem com isso cair em generalizações. Na educação infantil é 

comum os alunos gostarem de ouvir leituras diversificadas, gostarem deste universo das 

letras, se encantarem por descobrir coisas novas. Depois, em muitas escolas, vivenciam a fase 

de “parar de brincar e começar a estudar”, sendo que a leitura aqui é relacionada a um esforço 

por apreender um sistema alfabético. Nesse momento, alguns alunos parecem perder um 

pouco do encantamento com a leitura.  No que diz respeito ao encantamento com a leitura e as 

aproximações da criança com a literatura, Paulino e Cosson, (2009) comentam: 

As crianças parecem mais felizes no processamento escolar e familiar em sua 

relação com a literatura, quando nem sabem o que é isto e apenas se entrega aos 

prazeres rítmicos de poemas, aos suspenses de tramas as vezes milenares que lhes 

chegam, sem cobranças, e a invenção das palavras, que misturam sons e sentidos 

mal compreendidos, sem atividades pedagógicas na educação infantil. (PAULINO; 

COSSON, 2009, p.73) 

 

Dessa forma, as práticas de leitura, muitas vezes excludentes, podem potencializar 

uma certa aversão por ler e/ou fazer com que os alunos se afastem do hábito da leitura. 

Práticas que enfatizam o ato de ler para ganhar medalhas, para responder perguntas objetivas, 

para fixar conteúdos gramaticais e, por conseguinte, dissociam as práticas de leitura da escola 

das práticas sociais de leitura.  

Um elemento problematizador a essa questão é que todos estes tendo ou não sido 

alfabetizados, aprendendo a ler ou não, avançam para as séries posteriores o que adia e agrava 

problemas ou frustrações e desencantos em relação à escola e às práticas de leitura. 

Assim, depois de frequentar vários anos escolares, alguns alunos não sabem 

interpretar um texto, não sabem se posicionar frente ao que lhes é proposto e apresentam 

dificuldades de estabelecer conexões. Existem ações para tentar minimizar esses agravos, mas 

nem sempre atendem a real demanda. De acordo com Bridon e Neitzel (2014, p. 438) “As 

políticas de avaliação nacionais têm mostrado o baixo nível de adequação à aprendizagem dos 

alunos em compreensão leitora da escola básica no Brasil”. Fato esse que evidencia 
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problemas na formação de leitores.  A leitura e o desempenho dos alunos perpassam por 

questões complexas, pois envolvem elementos ideológicas, culturais, econômicos, políticos e 

práticos.  

Se a formação do leitor está aquém é de responsabilidade das políticas formular 

ações para reverter esta situação. É responsabilidade dos educadores promover ações que 

comtemplem esta competência. É responsabilidade também do sujeito em formação envolver-

se nestas ações. Em outras palavras, é uma responsabilidade coletiva, política, social, pessoal 

e cultural. Neste sentido, as ações para promover a formação de leitores no ambiente escolar, 

devem ultrapassar a sala de aula e percorrer todos os espaços possibilidades de formação, o 

que inclui a assiduidade na sala de leitura, ou biblioteca escolar. 

Por fim, os primeiros anos escolares, nos períodos de alfabetização, deveriam ser alvos 

das mais intensas formas de ações mediadoras no aprendizado da leitura. 

 

A alfabetização e formação de leitores  

 

O primeiro passo para uma formação de leitores profícua é tentar compreender a 

alfabetização não como um processo isolado a ser praticado limitadamente, antes, este deve 

ser compreendido como um processo que envolve aspectos históricos, sociais, culturais, 

políticos e outros.  Alfabetização, letramento, formação de um leitor crítico são temas co-

relacionados. Necessário é compreender que para formar um leitor não basta apenas ensiná-lo 

a decifrar códigos linguísticos é preciso compreender que ele está inserido em um contexto 

social e a partir daí pensar o seu desenvolvimento.  

De acordo com Street (2014, p.40), “O letramento varia com o contexto social. 

Difícil é fixar um único critério e objetivo para uma habilidade amplamente representada 

como a chave para o progresso individual e social”.  

Recorrente é a desconsideração de que o indivíduo tem vivências, participa da 

sociedade, tem relações construídas. O que Paulo Freire (1989) denomina como a “leitura do 

mundo” precedendo a “leitura o da palavra”. Em grande parte das ações educativas as 

experiências dos alunos não são consideradas como ponto de partida para as atividades a 

serem desenvolvidas no ambiente escolar. E mais grave do que esta forma descontextualizada 

de trabalhar é saber que o analfabetismo ainda assombra várias comunidades brasileiras.  E 

mais complexo ainda, muitos são os que passam por um período de escolarização e, mesmo 

assim, não tem um desempenho desejável em se tratar de leitura e escrita.  
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A esse respeito vale aqui lembrar que Tfouni (2006) e Soares (1998) ao afirmam 

sobre o papel do letramento na alfabetização: 

A alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de 

indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio históricos da aquisição de um 

sistema escrito por uma sociedade” (TFOUNI,2006, p.20). 

 

Alfabetização é ensinar/aprender a ler e a escrever [...] e letramento é o estado ou 

condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas 

sociais que usam a escrita (SOARES, 1998, p.47) 
 

Nesta perspectiva compreende-se que a pessoa que consegue fazer uso frequente, 

competente e crítico da leitura e da escrita, pode mudar a maneira de viver socialmente, não 

em um sentido de ascensão, mas de domínio para “ler criticamente” os acontecimentos que os 

cercam. Compreender a sociedade da qual faz parte. 

Não basta apenas ensinar a ler e a escrever, é preciso formar leitores, indivíduos 

críticos, dotados de uma consciência social, histórica e política. É preciso haver uma 

apropriação. Para Soares (1998, p.39) apropriar-se é diferente de aprender. “Aprender a ler e a 

escrever significa adquirir uma tecnologia, de codificar em língua escrita e de codificar a 

língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita própria, ou seja, é assumi-la como sua 

propriedade”. 

Soares (2017) assevera que ao se tratar alfabetização há uma intensa complexidade e 

divergência na definição de qual seria o objeto da alfabetização. 

Há os que consideram que o objeto é o processo linguístico e cognitivo da aquisição 

da tecnologia da escrita-domínio dos sistemas alfabético e ortográfico da escrita, e 

das convenções que governam o uso desses sistemas. Por outro lado, há os que 

consideram que, sendo a finalidade da leitura e da escrita a construção de 

significados e sentidos dos materiais escritos que circulam em práticas 

socioculturais, o objeto da língua escrita é, desde o seu primeiro momento, a 

compreensão, na leitura, e a utilização, na escrita de numerosos e variados gêneros e 

portadores de texto vivenciados em diferentes contextos visando a diferentes 

objetivos e diferentes destinatários. Finalmente, há os que julgando inconveniente e 

mesmo impossível fragmentar um processo cujos componentes se inter-relacionam e 

se interconectam, consideram que o objeto da alfabetização, é a língua escrita em 

sua inteireza, envolvendo todas as suas dimensões e componentes. (SOARES, 2017, 

p.133) 

 

       Esta perspectiva, de compreender a alfabetização em sua complexidade, compreender que 

o objeto da alfabetização é a língua escrita em sua inteireza, nos remete à uma reflexão sobre 

o próprio conceito de leitura. Compreendemos que esta vai além do que uma habilidade. A 

leitura é social, cultural e historicamente construída.  De acordo com Britto (1999) 

 
A leitura é um ato de posicionamento político diante do mundo. E quando mais 

consciência o sujeito tiver deste processo, mais independente será sua leitura, já que 

não tomará o que se afirma no texto que lê como verdadeiro ou como criação 

original, mas sim como produto. (BRITTO, 1999, p.84) 
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 Ideia bem relevante visto que os materiais de leitura que chegam à escola muitas 

vezes são formulados para atender a um mercado editorial, que nesta condição se coloca o 

aspecto quantitativo e não necessariamente o qualitativo. Uma grande evidencia disto é o fato 

de que o Brasil tem um dos maiores mercados de produção editorial da América Latina 

(ROSA; ODDONE, 2006) e tem uma média de leitura anual de 2,43 livros por 

ano. (RETRATOS DA LEITURA NO DO BRASIL, 2016). Contudo, a formação do leitor abrange 

diferentes aspectos para além da cadeia produtiva do livro. 

 Para compreender o que envolve a formação de um leitor é preciso passar por 

caminhos de intensas reflexões sobre a leitura, compreendendo suas intencionalidades e 

ações. Em outros termos, entender que não há ingenuidade e nem neutralidade quando se 

pensa na leitura, no ensino da leitura e nas políticas de leitura. Kleiman (2016, p. 13) 

considera a leitura como “uma prática social” ao passo que sempre que é realizada todo um 

conjunto de valores, sociais, históricos e culturais são colocados em ação. Da mesma forma, 

destacam Souza e Serafim (2012, p.41) em que a leitura compreendida como uma prática 

social tem o objetivo de estender esta habilidade para a vida. 

A leitura na escola precisa de muita reformulação: é necessário torná-la um objeto, 

sobretudo social, um pouco mais livre do tratamento cristalizado, avaliativo e 

quantitativo dado pela escola. Afinal não cabe mais à escola, em pleno século XXI, 

ser um abismo entre as necessidades escolares e sociais. (SOUZA e SERAFIM, 

2012, p.41)   

 

Uma política pública reflete a vontade de diferentes setores da sociedade em avançar 

para uma determinada direção e representa uma situação coerente de medidas para 

transformar uma situação. (ROSA; ODONE, 2006, p.185). É notório que a leitura é algo 

amplamente discutido nas políticas pensadas para a educação, bem como as ações que 

garantam a aquisição desta.   

Foram várias as políticas educacionais voltadas para o desenvolvimento do indivíduo 

frente as habilidades de leitura e escrita, dentre elas o Programa Nacional Biblioteca da 

Escola- PNBE, que tinha por objetivo promover a leitura difundindo o conhecimento entre 

alunos, professores e comunidade distribuindo obras literárias às escolas públicas. 

(FERNANDES,2007).  

Um programa relevante mas, como tanto outros, formulados, implementados e 

carentes de acompanhamento. O material chegava, mas não havia um direcionamento 

adequado quanto ao trabalho a ser desenvolvido. Dessa forma, várias questões precisavam ser 

vistas como por exemplo, as questões estruturais e de funcionalidade. As escolas não tinham 
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bibliotecas, eram poucas as que tinham espaços físicos destinados a momentos de leitura, e a 

capacitação dos professores para trabalhar em tais programas, e desenvolver projetos de 

leitura era precária. Como destaca Fernandes (2007, p. 76), “uma das prioridades desses 

programas deveria ser o investimento na capacitação dos professores, principal mediador 

entre o livro e o leitor na escola”. 

Vale reforçar o papel da comunidade escolar no envolvimento com a leitura, pois, a 

distribuição de obras não garante a formação de leitores, necessário é que as políticas 

caminhem junto com as ações escolares e tenham continuidade. 

Nesse sentido, compreende-se que a educação não é um ato isolado, abstrato que 

acontece com hora marcada, locais indicados. O processo educacional vai além dos muros da 

escola, ele é social, cultural e histórico. Elementar é que se crie condições para desenvolver o 

gosto pela leitura, para se garantir que as habilidades de leitura e escrita sejam garantidas aos 

indivíduos.  

Considera-se que os alunos têm um conhecimento prévio, um conhecimento de 

mundo, expectativas, mas lhes é oferecida, em muitos casos, uma educação minimalista que 

desconsidera sua singularidade. Como se formar fosse, “colocar numa forma”. “Nem sempre, 

infelizmente, muitos de nós, educadores e educadoras que proclamamos uma opção 

democrática, temos uma prática em coerência com o nosso discurso avançado”. 

(FREIRE,1989, p.16). Nem sempre os educadores conseguem se articular para diminuir a 

distância do discurso frente suas ações, a minimizar os agravos presentes no processo 

educacional. Talvez até porque nem se reconheçam parte deste.  Os discursos e as ações são 

pensados e propostos, verticalmente, sem considerar as especificidades de cada realidade.   

Enfim, reverter realidades que não aproximam a criança da leitura é um grande passo 

para uma formação humanizadora, política, que estende as atividade de leitura aos outros 

contextos em que vivem estes alunos. 

 

A mediação e salas de leitura 

 

De acordo com os PCN de Língua Portuguesa, “formar leitores é algo que requer 

condições favoráveis, não só em relação aos recursos materiais disponíveis, mas, 

principalmente, em relação ao uso que se faz deles nas práticas de leitura”. (BRASIL,1998, 

p.71). 
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Destarte, para que a formação de leitores se desenvolva de maneira contemplativa aos 

seus objetivos, desde os anos iniciais de escolarização, fazem -se importantes tanto os 

recursos, como o ambiente Sala de Leitura, quanto as ações que ocorrem no interior destes 

espaços  

Neste sentido, é necessário que os espaços disponíveis, ainda que não sejam na 

configuração de biblioteca escolar, mas de sala de leitura, como trataremos a seguir, devem 

ser utilizados de maneira que contemplem e possibilitem a formação deste leitor.  “A escola 

deve dispor de uma biblioteca em que sejam colocados à disposição dos alunos, inclusive para 

empréstimo, textos de gêneros variados, materiais de consulta nas diversas áreas do 

conhecimento, almanaques, revistas, entre outros”. (BRASIL,1998, p.71) 

Por várias décadas, de acordo com Berenblum (2006, p.11) “a atuação do Ministério 

da Educação no campo do livro de circulação escolar dirigiu-se, preferencialmente, ao 

segmento de livros didáticos”.  Só a partir dos anos 1980 é que foram implementadas as 

primeiras ações voltadas para a biblioteca escolar e para o incentivo à leitura e à formação de 

leitores, como o Programa Nacional Salas de Leitura - PNSL. Posteriormente, em 1997 foi 

instituído o Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE voltado para o incentivo à 

leitura e a distribuição de acervos às bibliotecas escolares. 

Em 24 de maio de 2010, foi sancionada a Lei 12.244 que “Dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País” (BRASIL, 2010). Que 

prevê que num prazo máximo de 10 anos todas as instituições de ensino, públicas e privadas, 

tenham a biblioteca escolar, que de acordo com o art.2º disponha de coleção de livros, 

materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, 

pesquisa estudo ou leitura. A lei assegura também que se respeite a profissão do bibliotecário. 

Art. 3º Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços progressivos 

para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos nesta Lei, 

seja efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada a profissão de 

Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nºs 4.084, de 30 de junho de 1962, e 9.674, de 

25 de junho de 1998. (BRASIL, 2010). 

 

Com base na implementação da Lei nº 12.244 de 2010, Campello (2010) na 

elaboração do documento Biblioteca Escolar como espaço de produção do conhecimento: 

parâmetros para criação e avaliação de bibliotecas escolares6, traça padrões para criação e 

aperfeiçoamento de bibliotecas escolares brasileiras,  ressaltando que: biblioteca conta com 

 
6 Biblioteca escolar como espaço de produção do conhecimento: parâmetros para criação e avaliação de 

bibliotecas escolares. Disponível em: (http://www.cfb. org.br/Use Files/File/projetos/MIOLO.pdf) 
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espaço físico exclusivo, suficiente para acomodar o acervo, os ambientes para serviços e 

atividades para usuários, os serviços técnicos e administrativos; possui materiais 

informacionais variados, que atendam aos interesses e necessidades dos usuários; tem acervo 

organizado de acordo com normas bibliográficas padronizadas, permitindo que os materiais 

sejam encontrados com facilidade e rapidez; fornece acesso a informações digitais; funciona 

como espaço de aprendizagem; é administrada por bibliotecário qualificado, apoiado por 

equipe adequada em quantidade e qualificação para fornecer serviços à comunidade escolar. 

Em pesquisas realizadas, Campello (2011, p.106) destaca também que “com relação às 

bibliotecas já existentes, o documento de avaliação do PNBE mostrou que em grande parte 

das escolas a chamada biblioteca era apenas uma sala de leitura ou um cantinho com livros”. 

Nesta configuração citada por Campello, atualmente, as escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Catalão não dispõe destas bibliotecas previstas na Lei 12.244/2010, e também não 

dispõe de bibliotecários formados. A rede municipal de ensino conta com 30 unidades de 

ensino e destas apenas 4, escolas de ensino fundamental, possuem o ambiente denominado, 

Sala de Leitura como um espaço auxiliar na formação de leitores. Cada uma destas possui 

profissionais que coordenam o uso desta sala, e a atuação destes, juntamente com os 

professores regentes das salas de aula, através da mediação de leitura podem colaborar para a 

formação dos leitores, desde as séries iniciais. 

De acordo com Brito (2009, p.200) “A cultura escolar estabelecida tem efetivamente 

um traço fortemente disciplinar e se sustenta em um conjunto de conteúdos fixos, o que tem 

sido um dos aspectos que mais dificulta o avanço da reflexão pedagógica na educação.” E esta 

cultura escolar acaba, por vezes engessando ações educativas, e provocando algumas 

incoerências, como citado anteriormente, que os alunos das series iniciais não frequentaram a 

sala de leitura nos primeiros meses do ano letivo, pois a justificativa era que muitos 

apresentavam dificuldades de leitura e outros ainda não sabiam ler. 

Como pontua Silva (2006, p.14) “a mediação de leitura é uma tarefa de fundamental 

importância e que mediá-la envolve aspectos científicos e educacionais” é preciso também 

que os projetos desenvolvidos na área da mediação de leitura se desenvolvam de forma 

contínua, sempre articulados com as discussões e práticas pedagógicas da escola. Elementar 

seria que as ações mediadoras, principalmente no espaço da sala de leitura, ocupassem lugar 

de destaque nas ações pedagógicas. 
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Nesta perspectiva se dá a importância do profissional que atua na sala de leitura, na 

articulação de propostas trazidas para a agenda da escola ações que vinculem o uso da sala de 

leitura ao processo de ensino aprendizagem. 

Como ressalta Pimentel (2007, p. 25) “Biblioteca é a porta de entrada para o 

conhecimento, e fornece as condições básicas para o aprendizado permanente, autonomia das 

decisões e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais”. A autora 

esclarece que ora este espaço formativo que é a biblioteca escolar, também é chamado de sala 

de leitura.  

Neste sentido, o profissional que atua na sala de leitura se configura como um dos 

agentes mediadores, capaz de estabelecer uma conexão entre os alunos e os livros, o que torna 

mais relevante o conhecimento das concepções e práticas deste profissional. 

De acordo com Freitas (2012, p.68) “mediar o desenvolvimento da leitura é exercitar a 

compreensão do aluno, transformando-o em leitor principiante em leitor ativo”. Em 

concordância com a autora compreendemos também que o processo de mediação poder ser a 

possibilidade para desenvolver grandes habilidades de leitura gerando avanços nesta 

formação. 

 

Considerações  

 

As concepções, as ações formativas e práticas de leitura, que ocorrem na escola têm 

uma grande importância na formação do sujeito que frequenta essa instituição. Portanto, tanto 

os ambientes onde ocorrem essas ações formativas (sala de aula, sala de leitura, biblioteca 

escolar e outros) como os profissionais (professores, profissionais da sala de leitura, 

bibliotecários e outros) envolvidos nestas são fundamentais para o desenvolvimento da 

formação de leitores. Nesta perspectiva há que considerar todas as possibilidades 

colaborativas que premeiam o ambiente escolar.  

Ora se determinados grupos apresentam dificuldades na leitura, na aquisição desta 

habilidade, seria relevante que fossem utilizados todos os recursos disponíveis. A sala de 

leitura deveria ser vista e utilizada enquanto espaço de formação, de possibilidades e de 

acesso. E o professor mediador que nela atua, visto como um colaborador.  Mesmo a sala de 

aula sendo um espaço de formação, o professor regente como mediador, o espaço da sala de 

leitura e o profissional que nela atua não podem ser colocados a margem do processo de 

formação de leitores 
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 Muitos alunos que não conseguem desenvolver suas atividades em decorrência de 

suas dificuldades de leitura tornam-se, em alguns casos, indisciplinados dificultando algumas 

ações pedagógicas que poderiam ser adotadas. 

O processo de mediação pode colaborar com à formação inicial de um leitor. Uma 

boa mediação pode criar o gosto pela leitura, pode aproximá-la do cotidiano dos alunos e 

levá-los a perceber que a leitura deve ser sempre ser associadas às práticas de letramento. O 

processo de mediação pode oferecer encantamento, possibilidades aprendizagem, formação 

desde as séries iniciais. 

Por fim, compreender a alfabetização como um processo que trata da língua escrita 

em sua inteireza, é alcançar também todos os espaços e recursos para esta formação. No nosso 

caso específico, destacamos a sala de leitura como um recurso importante neste processo de 

formação de leitores, uma vez que há maior possibilidade de contato obras literárias 

diversificadas. Além disso, o papel do mediador da sala de leitura no sentido de atuar na 

ampliação das potencialidades da formação da competência leitora dos alunos desde as séries 

iniciais. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar que aspectos devem ser considerados 

importantes na utilização do texto, no processo do ensino da escrita, de modo a contemplar a 

função dialógica e interativa da linguagem. Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica, 

cujos principais autores consultados foram Bakhtin (2011), Antunes (2009), Marcuschi 

(2008), Volóchinov (2017), entre outros. Concluímos, que a escola ainda precisa avançar 

nesse processo de ensino da linguagem escrita com as crianças, tendo em vista que o diálogo 

com os textos precisa se constituir uma necessidade constante. 

 

Palavras-chave: Gêneros do discurso. Linguagem Escrita. Ensino. 

 

 

Introdução 

 

Defendemos a necessidade de os/as alunos/as terem acesso aos textos desde o 

início da escolaridade para se apropriarem da linguagem escrita, o que ultrapassa o uso de 

palavras soltas ou orações que nada dizem, sendo principalmente estas últimas, alvo do estudo 

da gramática que, “como unidade da língua, à semelhança da palavra, não tem autor. Ela é de 

ninguém, como a palavra, e só funcionando como um enunciado pleno ela se torna expressão 

da posição do falante em uma situação concreta de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 

2011, p.289, grifo do autor). Antunes (2009, p.50) acrescenta a essa discussão ao afirmar que 

“a frase ocupou o lugar de objeto de estudo e de análise da língua na escola. Pensava-se a 

língua a partir de frases; exercitava-se a língua a partir de frases”, e frases soltas, 

descontextualizadas e cartilhadas do tipo “Ivo vê a uva”. 

Atualmente, apoiada em Bakhtin (2011), temos clareza que somente por meio dos 

gêneros discursivos poderemos vivenciar a relação discursiva, pois o ouvinte quando entende 

um discurso ocupa uma posição responsiva. Contudo, constatamos, a partir de nossa inserção 

em escolas do ensino fundamental, que algumas atividades utilizadas em sala de aula pelos/as 



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

 

647 

 

professores/as que, aparentemente, usam o texto, contemplam somente a identificação de 

palavras e frases, ou seja, a presença do texto camufla as práticas fragmentadas no ensino da 

linguagem. 

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo analisar que aspectos devem ser 

considerados importantes na utilização do texto, no processo do ensino da linguagem escrita, 

de modo a se contemplar a função dialógica e interativa da linguagem. Para tanto, realizamos 

uma pesquisa bibliográfica, cujos principais autores consultados foram Bakhtin (2011), 

Antunes (2009), Marcuschi (2008), Volóchinov (2017), entre outros. No primeiro momento 

do texto, discutimos a diferença entre tipo de texto e gênero textual; em seguida, apontamos 

pistas metodológicas para o ensino da linguagem escrita a partir dos gêneros discursivos. 

 

Os gêneros discursivos para o aprendizado da linguagem escrita 

 

De acordo com Marcuschi (2010, p.31) os gêneros textuais são “artefatos culturais 

construídos historicamente pelo ser humano. Não podemos defini-los mediante certas 

propriedades que lhe devam ser necessárias e suficientes”, pois mesmo que lhe falte alguma 

propriedade, continua sendo o mesmo gênero. Como por exemplo: “uma carta pessoal ainda é 

uma carta, mesmo que a autora tenha esquecido de assinar o nome no final e só tenha dito no 

início: ‘Querida mamãe’” (MARCUSCHI, 2010, p.31, grifo do autor).  

Os gêneros textuais são diversos, fazem parte das mais variadas formas de 

comunicação e vão surgindo de acordo com a necessidade do momento e o avanço da 

tecnologia. Um exemplo dessa mudança foi a substituição do gênero carta pelo e-mail, 

mensagens e ligações telefônicas; do orkut pelo facebook. Pois o que interessa na 

comunicação é a rapidez e o entendimento pelo interlocutor, entretanto, a escrita fica 

minimizada, um exemplo é o caso do whatsapp, em que as palavras são abreviadas e, até 

mesmo, substituída por símbolos (emotions). 

Diante dessa relação rapidez/entendimento, “ensinar a escrever textos torna-se 

uma tarefa difícil fora do convívio com textos verdadeiros, com leitores e escritores 

verdadeiros e com situações de comunicação que os tornem necessários” (BRASIL, 1997, 

p.34). Portanto, defendemos que, ao escrever, deve ficar muito claro para as crianças, para 

quem e o porquê de estarem praticando este ato, pois somente assim, a escrita terá sentido e 

significado. 
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Diante da diversidade de gêneros textuais, os quais fazemos uso no dia a dia, não 

é mais possível conceber o ensino da leitura e da escrita numa perspectiva  aditiva: ensina-me 

a juntar sílabas (ou letras) para formar palavras, a juntar palavras para formar frases e a juntar 

frases para formar textos; ou ainda como tem sido feito no ensino da disciplina de Língua 

Portuguesa, a qual, em muitos espaços de sala de aula, é organizada em dois ou três 

momentos distintos, como por exemplo, redação, gramática e ortografia, ficando o trabalho 

com o texto em último plano. 

Vale ressaltar que, muitas vezes, quando se utiliza o texto em sala de aula, o que 

conta é a “correção”, ou seja, se os/as alunos/as escreveram “certo” ou “errado”; não se 

consegue avaliar se a elaboração foi boa, ou se o que está escrito tem sentido. Entendemos 

que se o texto for a referência na sala de aula, as regras gramaticais vão ganhar um caráter de 

funcionalidade.  

Diante dessas considerações, os gêneros textuais estão relacionados com o 

discurso, que segundo Bakhtin (2016, p.12) são “tipos relativamente estáveis de enunciados”. 

Devido a sua natureza sócio-histórica, está centrado em aspectos sociodiscursivos, por 

determinar a relação comunicativa estabelecida entre falante e ouvinte. Os “tipos de textos”, 

ao contrário, se voltam para os aspectos linguísticos e formais, cujo foco são os critérios 

internos da linguagem, o que significa que designam: 

[...] uma espécie de sequências teoricamente definida pela natureza 

linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 

relações lógicas). Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia 

de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 

descrição, injunção. (MARCUSHI, 2010, p.23, grifos do autor)  

 

Com esse tipo de concepção, não estamos formando leitores/as e produtores/as de 

textos, pois para que possamos ler e escrever, não basta reconhecer se uma palavra é verbo, 

adjetivo ou se está no tempo presente, muito menos se se trata de uma narração ou 

dissertação, ao contrário, é preciso trabalhar os conceitos linguísticos a partir da noção de 

enunciado, o qual Volóchinov (2017, p.204) afirma que “[...] se forma entre dois indivíduos 

socialmente organizados, e, na ausência de um interlocutor real, ele é ocupado, por assim 

dizer pela imagem do representante médio daquele grupo social ao qual o falante pertence”. 

São nos enunciados que se concretizam o discurso, visto que há a necessidade da 

resposta por parte daqueles/as que o escutam. Bakhtin (2011) afirma que quando o ouvinte 

compreende o significado de um discurso, adota uma atitude responsiva, tornando-se locutor, 

visto que “toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (BAKHTIN, 2011, p.271).  
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Desse modo, trabalhar com os gêneros textuais vai requerer do/a professor/a uma 

concepção e leitura que ultrapasse a mera decodificação e a escrita como cópia e ortografia. O 

texto precisa ser compreendido como um todo, desde o suporte, a maneira como foi escrito, o 

que o autor destaca nas falas, pois são estas informações que darão sentido a leitura e tornará 

as nossas crianças leitoras e produtoras de textos. 

 

A metodologia para o ensino da linguagem escrita por meio dos gêneros discursivos: 

buscando um caminho 

 

A escrita é um instrumento cultural e uma construção do ser humano, ser histórico 

e social, inserido em uma sociedade que acumula e transmite conhecimentos ao longo de suas 

gerações. Para se apropriar da linguagem escrita, assim como qualquer instrumento cultural, a 

criança somente conseguirá fazê-lo na relação com outras pessoas e, mais ainda, apropriando-

se dos traços da atividade encarnada, acumulada no objeto, ou seja, na vida cotidiana 

aprendemos a fazer uso dos objetos sociais com o fim para os quais foram criados. Por esse 

motivo, Leontiev (1978, p.272) afirma:  

Se o nosso planeta fosse vítima de uma catástrofe que só pouparia as 

crianças mais pequenas e na qual pereceria toda a população adulta, isso não 

significaria o fim do gênero humano, mas a história seria inevitavelmente 

interrompida. Os tesouros da cultura continuariam a existir fisicamente, mas 

não existiria ninguém capaz de revelar às novas gerações o seu uso. As 

máquinas deixariam de funcionar, os livros ficariam sem leitores, as obras de 

arte perderiam a sua função estética. A história da humanidade teria de 

recomeçar.  

 

Sendo a escrita um instrumento cultural, precisa ser estudada dentro da escola de 

modo que faça sentido para o/a aluno/a. Para tanto, torna-se necessário trabalhar a diversidade 

textual com a criança, para que ela possa ser motivada a escrever. 

 Segundo Mori (2006, p.194), há uma “[...] constatação de que os alunos da escola 

brasileira não possuem as necessárias competências de leitura e escrita.” E isso se deve, em 

muitos casos, à falta do trabalho com textos na escola e à motivação certa para a escrita, posto 

que o ato de escrever não é simples, uma vez que “[...] escrever é reescrever [...] é um 

PROCESSO mais do que um PRODUTO ou, melhor, a qualidade e a adequação do produto 

depende da qualidade e da adequação do processo” (JOLIBERT; JACOB 2006, p.192, grifos 

da autora).  

Nesse sentido, é dever da escola, na pessoa mediadora do/a professor/a, criar 

nos/as alunos/as a necessidade de escrever, estimulá-los para se tornarem leitores/as e 

escritores/as de textos. Acreditamos que a educação, pela via da escola, pode contribuir 
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enormemente para que as crianças possam se apropriar deste instrumento cultural que é a 

linguagem escrita, especialmente quando elas encontram sentido nas atividades que são 

propostas. No intuito de ampliar essa discussão, neste artigo, centramos o foco principalmente 

na metodologia que se utiliza em sala de aula para trabalhar com os textos.  

A metodologia para trabalhar com textos tem sido uma das grandes dificuldades 

apresentadas pelos/as professores/as, que até trazem os textos para a sala de aula, mas não 

sabem como utilizá-los para que, de fato, as crianças aprendam a ler e escrever. Neste sentido, 

apoiadas nos estudos voltados para o ensino da leitura e escrita (JOLIBERT, 1994; 

JOLIBERT; JACOB, 2006; importante levar em consideração dois momentos no trabalho 

com gêneros textuais: a exposição e a produção, sendo que este último se desmembra em 

produção coletiva e produção individual de textos. 

 A exposição é o momento em que é apresentado às crianças modelos reais de 

textos, oportunizando-lhes o contato com a maior variedade de gêneros discursivos possíveis, 

motivado por uma situação problematizadora que lhes possibilitem, posteriormente, a 

produzi-lo, vislumbrando um/a interlocutor/a verdadeiro/a. Nesse momento, a intenção é fazer 

com que a criança reflita sobre: 

[...] as diferenças genéricas existentes entre os mais variados tipos de textos. 

[...] mostrar o papel desses gêneros no processo social de interação verbal, 

como forma de garantir a competência e a adequação discursiva do aluno 

para as mais variadas situações de interação socioverbal a que ele poderá ser 

exposto fora dos limites escolares. [...] seguindo os princípios teóricos de 

BAKHTIN, levar para dentro da sala de aula – até onde o limite natural da 

escola permite – a realidade dinâmica das relações lingüísticas que estão 

acontecendo fora dela. (FARACO; CASTRO, 1999, p.8, grifo dos autores) 

 

É válido ressaltar que, inicialmente, no momento da exposição não é intenção 

apresentar às crianças a definição, característica e estrutura do gênero textual, mas, a partir de 

uma leitura silenciosa, levá-las a descobrir de qual gênero se trata, com o foco no sentido. 

Assim, oportuniza-se a elas, como afirmam Faraco e Castro (1999), a reflexão sobre as 

diferenças genéricas existentes entre os mais variados tipos de textos e, a partir de então, vão 

descobrindo que eles trazem consigo as suas características, o seu modo de construir. No 

entanto, poderia ser questionado: como ler silenciosamente se essas crianças ainda não se 

apropriaram da base alfabética? Jolibert (1994, p.44) nos dá essa resposta quando afirma que 

“eles fazem isso a partir de indícios que vão desde as ilustrações até o formato e a cor, 

passando, entre outros, pelas palavras e que, de todo modo, estão muito ligados ao contexto 

nos quais tais escritos são encontrados”. 
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É preciso compreender que quando se traz à tona a necessidade de iniciar com a 

leitura silenciosa, a intenção não é que a criança, que se encontra em processo de apropriação 

da linguagem escrita, faça uma leitura linear do texto, da primeira à última palavra. No 

entanto, não podemos desconsiderar que, ao ter acesso ao registro escrito, ela tem 

possibilidades de questioná-lo “[...] a partir de indícios diversos, de acordo com o que está 

procurando num texto [...]” (JOLIBERT, 1994, p.149).  

Após a exposição, deve ser iniciada a produção escrita, uma vez que “[...] não 

basta apenas ler tipos diferentes de textos para aprender a produzi-los; é preciso também 

estimular a sua produção, afinal a linguagem, num sentido amplo, aprende-se mesmo é na 

interação verbal” (FARACO; CASTRO, 1999, p.8). Essa produção precisa ser trabalhada em 

dois momentos distintos: a produção coletiva e a produção individual.  

A produção coletiva dá oportunidade à criança de produzir o texto conjuntamente 

com o/a professor/a, o qual vai sendo elaborado a partir das ideias ou informações do 

primeiro. De acordo com Jolibert e Jacob (2006, p.193, grifos das autoras) nesse momento 

conseguimos perceber que a criança “é capaz de produzir textos muito mais amplos e mais 

complexos, sempre que alguém os escreva para ela, isto é, sempre que ela possa ditar o seu 

texto a um secretário à sua disposição”. 

Consideramos que a produção coletiva tem como objetivo principal fazer com que 

as crianças, oriundas das camadas mais pobres da população, vivam uma situação que não 

experimentam cotidianamente, ou seja, tenham acesso à linguagem escrita num processo de 

construção imediata, levando-as a ficarem em situação problemática com o objeto. E assim, 

como afirma Souza (2010), à medida que o texto vai sendo construído, o/a professor/a vai 

chamando a atenção dos/as alunos/as para a organização do plano textual, o esclarecimento de 

algumas ideias, a importância e articulação dos argumentos, os conhecimentos linguísticos 

relacionados à forma (ortografia, concordância, pontuação, uso de letra maiúscula, etc.), entre 

outros. 

Por meio desses dois primeiros momentos (exposição e produção), as crianças são 

desafiadas a viver a produção individual, ou seja, têm a oportunidade de registrarem por 

escrito o que pensam ou desejam, o que somente é possível quando experimentam a escrita no 

seu real contexto de utilização, quando compreendem o quê, por quê e para quem estão 

escrevendo. O seu esforço maior se refere ao como escrever, considerado normal para quem 

está iniciando esse processo, e é “[...] nesse trabalho de explicação das ideias por escrito para 
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o outro, que as crianças vão experienciando e apreendendo as normas da convenção [...]”. 

(SMOLKA, 2012, p.151). 

Segundo Curto, Morillo e Teixidó (2000), escrever é produzir textos e supõe 

alguns processos. Primeiro devemos nos preparar e tomar decisões acerca de: o quê, para quê, 

para quem e como escrever. Definindo o tema e a situação de escrita (conto, bilhete, carta, 

etc.), sem esquecer que os/as professores/as devem propor modelos adequados que orientem a 

produção, estabelecer a finalidade da escrita (para lembrar, comunicar, estudar, dar instruções, 

por prazer, etc.), escolher o destinatário e o tipo de texto, respeitando suas características 

(função, modelo, conteúdo, formato, etc.). 

Após esse momento de preparação inicia-se a escrita; antes, porém, “é preciso 

dispor de muita informação e, além disso, ativá-la: pô-la em ação, tê-la disponível no 

momento de escrever. As leituras prévias, as explicações, o trabalho realizado em aula, etc. 

devem ser resumidos e atualizados antes de escrever” (CURTO; MORILLO; TEIXIDÓ, 

2000, p.151), para facilitar a elaboração do roteiro e realizar o ato de escrever, em seguida é 

necessário revisar, reler e avaliar o que foi escrito, para corrigir e realizar a edição final. 

Pensar o trabalho de produção escrita a partir dos gêneros do discurso se afasta do 

único propósito de escrever “para o professor corrigir”. O que vai determinar essa correção é 

a função ou uso que se faz de tais gêneros. Para Smolka (2012) alguns textos podem ser 

selecionados e corrigidos para compor a coletânea da classe, outros corrigidos para serem 

fixados em murais; muitos textos podem ser arquivados nas pastas das crianças sem correção 

e serem utilizados pelo professor para diagnosticar um momento do processo de alfabetização 

do aluno. 

 

Considerações Finais 

Esse trabalho teve como objetivo analisar que aspectos devem ser considerados 

importantes na utilização do texto, no processo do ensino da linguagem escrita, de modo a se 

contemplar a função dialógica e interativa da linguagem. Deste modo, apontamos e 

defendemos a necessidade de os/as alunos/as de todos os níveis de ensino terem acesso aos 

textos desde o início da aprendizagem para se apropriarem da linguagem escrita, o que 

ultrapassa o uso de palavras soltas ou orações que nada dizem, sendo principalmente estas 

últimas, alvo do estudo da gramática. 
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Trabalhar com as crianças a partir da metodologia apresentada, fará com que elas 

compreendam todo o processo de construção e, portanto, encontrem sentido no que estão 

fazendo e para que serve, de fato, o texto. 

Concluímos que a escola ainda precisa avançar nesse processo de ensino da 

linguagem escrita com as crianças, tendo em vista que o diálogo com os textos precisa ser 

uma necessidade constante; não escrevemos “porque sim”, mas porque temos uma 

necessidade concreta e um destinatário real, assim, devemos entender o que, para que e para 

quem escrever, atentando ao real sentido da linguagem escrita para nossas vidas.  

Desta forma, acreditamos que se trabalharmos com textos verdadeiros, as crianças 

terão mais motivação para aprenderem essa linguagem como algo que faz sentido para elas. 
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Resumo: O presente artigo relata o projeto “Mostra de Livros” desenvolvido em uma escola do Rio de 

Janeiro, no qual as crianças junto com as professoras vão produzindo livros durante o processo de 

alfabetização, por meio de diferentes gêneros discursivos, envolvendo a oralidade, leitura e escrita, e 

analisando as hipóteses e aquisições de escrita de cada criança. Fazemos os livros uma página por vez 

e depois de finalizados são expostos em uma grande Mostra de Livros. Marcamos o lugar do aluno 

como autor e relatamos o desafio de trabalhar a produção de livros com crianças na fase inicial da 

escrita, buscando as reflexões de Smolka para pensar sobre a escrita infantil e planejar a construção 

dos livros. A prática aqui narrada busca refletir sobre a criança autora e produtora de conhecimentos e 

a aquisição/valorização de sua escrita durante o processo de alfabetização. 

Palavras-chave: Alfabetização. Escrita Infantil. Produção de Livros.  

 

Introdução 
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Relatamos nesse trabalho os passos dados pelo projeto “Mostra de Livros”, no qual 

nós professoras, ao longo do ano, uma página por vez, vamos produzindo livros com as 

crianças, até o momento em que os livros ficam prontos e é feita uma exposição, marcando o 

lugar do aluno-autor e valorizando suas produções.  

A nossa prática de alfabetização é embalada por esse projeto, que busca estimular as 

crianças em sua oralidade, leitura e escrita e marca o lugar da criança como autora, produtora 

e figura ativa na aprendizagem. Compreendemos que trabalhar com a escrita e leitura na 

produção de livros, desde o primeiro bimestre, com crianças do 1ºano do ensino fundamental, 

é desafiador, contudo, acreditamos que nossos alunos são capazes de narrar, ilustrar e escrever 

textos com sentido, conseguindo perceber a funcionalidade da escrita e leitura e pensar sobre 

a mesma. 

Acostumadas a estar no lugar de “professoras-editoras”, dos inúmeros livros que 

produzimos com as crianças no projeto Mostra de Livros, passamos a assumir aqui nesse 

texto também o lugar de professoras autoras1, que relatam as suas práticas e refletem nesse 

artigo sobre a escrita dos alunos do 1º ano do ensino fundamental durante o processo de 

alfabetização. 

 A prática da Mostra de Livros aqui relatada é um projeto que conta com desafios e 

práticas de alfabetização, tais como: desmistificação do medo de errar, escrita espontânea, 

escrita coletiva, reescrita, rodas de conversa, pesquisas, fruição de leituras literárias, dentre 

outras. A prática Mostra de Livros visa valorizar o discurso infantil, garantindo o espaço da 

criança autora e protagonista do processo de ensino aprendizagem, com práticas de 

alfabetização para a vida, que permitam que a criança se expresse e pense sobre sua escrita. 

 

Mostra de Livros: o surgimento do projeto 

O projeto Mostra de Livros foi iniciado em 2014, na escola com duas turmas de 

primeiro ano do ensino fundamental. No ano seguinte, esse projeto se estendeu por toda a 

escola, envolvendo todas as turmas e professores. Com o passar do tempo, a equipe foi se 

modificando, houve muitas reflexões e modificações no projeto, que vem sendo 

 
1 Ao escrever e reescrever sobre nossa prática optamos por escrever em 3ª pessoa do plural, uma vez que 

compartilhamos ideias e experiências. Nos momentos em que fazemos relatos de nossa prática individual, 

especificamente realizada, usaremos a 1ª pessoa do singular.   
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constantemente redesenhado, de acordo com as novas demandas sociais, uma vez que “como 

professor crítico, sou um ‘aventureiro’ responsável, predisposto à mudança, à aceitação do 

diferente. Nada do que experimentei em minha atividade docente deve necessariamente 

repetir-se.” (FREIRE, 1996, p.55). Como recebemos esse projeto? Quais foram nossas 

reflexões e entendimentos? Qual impacto de tal projeto em nossas práticas docentes? 

O início da Mostra de Livros e a trajetória da professora Heloísa 

Em 2014, eu junto com uma outra professora, dei início ao Projeto da Mostra de 

Livros. Tínhamos uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental e diante de nós o desafio de 

alfabetizar essas crianças. A princípio, fiquei receosa em aceitar participar do projeto, pois era 

algo muito diferente do que vinha trabalhando nos anos anteriores e pensava: “Como pode 

uma criança do 1º ano escrever texto desde o 1º bimestre?”. Achava que era necessário que os 

alunos primeiro aprendessem todas as letras e as sílabas para depois sim começarem a 

escrever com autonomia. Mesmo temerosa, aceitei o desafio. 

Inicialmente, começar a trabalhar de outra forma me trazia insegurança e em alguns 

momentos cheguei a duvidar se era realmente possível alfabetizar de uma maneira diferente 

do que vinha praticando anteriormente. Busquei então aprimorar meus conhecimentos, 

pesquisando referências teóricas e fui procurando pôr em prática esse novo olhar sobre 

alfabetização. No cotidiano, passei a perceber que a escrita de textos com sentido e o processo 

de reconhecimento de letras/sons podiam caminhar juntos e fui ganhando segurança para 

realizar meu trabalho. Compreendi que desta forma o processo de alfabetização ficava bem 

mais significativo tanto para as crianças, quanto para mim também.  

Ao final da 1ª Mostra de Livros, percebi o avanço dos alunos e meu crescimento 

profissional. A alegria dos alunos ao verem suas produções sendo exibidas era tão perceptível, 

que evidenciava como esse processo foi significativo. Essa prática me entusiasmou para 

seguir buscando novos conhecimentos sobre a escrita infantil e a continuar com o projeto. A 

equipe da escola também se sentiu motivada a fazer com que o projeto fosse ampliado para 

todas as turmas. 

 

A chegada em um projeto em andamento e a trajetória da professora Raquel 

Eu cheguei na escola em 2016, dois anos após o início do projeto, e recebi uma turma 

de 1º ano de Ensino Fundamental. A preocupação em alfabetizar todos os alunos sempre me 
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rodeava, pois nunca havia sido professora alfabetizadora de uma turma de 1°ano e naquele 

ano só havia uma turma de 1º ano na escola. Tal insegurança me fez buscar junto às outras 

professoras, práticas de alfabetização e pesquisar mais sobre a escrita infantil.  

Fazer livros com as crianças não era novidade para mim uma vez que já desenvolvia 

essa atividade em outras escolas, contudo, a quantidade de livros era menor e eles geralmente 

eram parte de um projeto e não o próprio projeto. Quando cheguei na escola, eu havia 

recentemente saído da educação infantil e estava desanimada, porém ao encontrar um espaço 

dialógico em que outros professores entendiam assim como eu a importância de validar a voz 

ao aluno, fez com que eu revigorasse minha energia para atuar na sala de aula de 

alfabetização. 

O prazer em me enxergar como “professora alfabetizadora” se desenvolveu ainda mais 

nessa escola ao ver meus alunos levantando as hipóteses de escrita e colocando-as em prática 

seja nas leituras, nas escritas de cartinhas, seja com as atividades e páginas dos livros. Foi 

marcante me perceber como parte desse processo de alfabetização e ver no cotidiano a 

transformação dos saberes discente e da minha própria prática. 

O projeto da Mostra de Livros me encantou e me auxiliou em minhas análises sobre a 

escrita das crianças de 1º ano. Apaixonei-me pelo projeto e pela alfabetização e pedi para 

continuar atuando nesse grupamento. Meu pedido foi atendido e em 2017, além de mim a 

professora Heloísa também havia pegado uma turma de 1ºano e juntas conseguimos, 

estudando e conversando sobre o desenvolvimento das crianças e nossas práticas, refletir 

ainda mais sobre o projeto e nossos fazeres docentes.  

Refletindo a escrita infantil em parceria 

Em 2017, estávamos ambas em turmas de 1º ano de ensino fundamental e 

conseguimos planejar, juntas, os projetos de livros para nossas turmas e trocar experiências.  

A escola na época tinha estabelecido Centro de Estudos semanais para que os 

professores regentes pudessem aprofundar seus conhecimentos, debater sobre temas 

relevantes, trocar ideias e conhecer um pouco mais sobre os alunos e especificidades de cada 

turma. Nesses Centros de Estudos também planejávamos sobre os livros desenvolvidos no 

projeto Mostra de Livros e demais práticas. 

Muitas pessoas ao saber do projeto apresentam estranheza ao ouvir que trabalhamos a 

leitura, escrita e produção de livros no 1º bimestre, e de fato é uma grande desafio planejar as 
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propostas dos livros de acordo com a aprendizagem que as crianças já possuem bem como 

propor também que ela se desafie, experimente e tente junto aos professores e colegas refletir 

sobre sua linguagem e escrever.   

Nós estabelecemos uma parceria de trabalho para refletir sobre a escrita das crianças 

do 1º ano que chegavam à escola. Planejávamos juntas atividades com objetivos semelhantes, 

mas de acordo com o perfil de cada turma. Trocávamos informações sobre nossos alunos, 

analisando a escrita de cada um deles e traçando estratégias para fazer com que a escrita se 

ampliasse. 

A partir da análise da escrita dessas crianças e juntamente com os descritores que 

norteiam o 1º ano do ensino fundamental, traçávamos os objetivos que queríamos alcançar 

com as páginas do livro. Ao pensarmos as páginas dos livros, buscávamos fazer um projeto 

gráfico convidativo de acordo com o tema desenvolvido, pensando também em como 

distribuiríamos os textos pelas páginas de forma que o livro valorize a escrita e as ilustrações 

infantis e tenha coerência/sentido ao ser apresentado ao leitor. 

As crianças se encontravam em diferentes níveis de escrita2 e por isso ao pensar sobre 

a alfabetização de tais crianças, embalada pelo projeto, um dos grandes desafios que nos 

movia era: como trabalhar a escrita desde o início do ano, quando os alunos ainda não estão 

alfabetizados? Como fazer com que esse aluno se enxergue como autor/escritor? 

A prática da Mostra de Livros: a valorização do discurso infantil 

Iniciamos o projeto Mostra de Livros no 1º bimestre e o desenvolvemos ao longo do 

ano letivo no qual a criança vai produzindo, aos poucos, livros de diversas temáticas e 

objetivos diferenciados. Nós observamos as preferências da turma, separamos os temas (de 

projetos da escola ou projetos individuais da turma) que despertem o interesse dos alunos e 

planejamos as páginas dos livros. 

Em cada página propomos uma atividade diferente e uma vez por semana realizamos 

uma página com os alunos. Todos os alunos fazem a mesma página, contudo, impregnando na 

sua escrita seus próprios olhares. Os livros possuem temáticas diferentes, por exemplo em 

2017, fizemos 5 livros: Cravo e Rosa / a Bruxa (ilustração da cantiga/parlenda), Carinhas 

 
2 Os níveis de escrita de Emília Ferreiro foram norteadores para que as professoras começassem a refletir como o 

aluno está pensando em sua escrita. Eles tinham a finalidade não de rotular, mas de pensar as estratégias de 

escrita de cada criança. 
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(sobre identidade e escrita das curiosidades), Arca de Noé (baseado nas poesias de Vinícius de 

Moraes, com parte de escrita da poesia, curiosidade sobre os animais e trabalhos artísticos), 

Festa Junina (diferentes gêneros para falar sobre tal festa cultural) e Folclore (escrita e 

desenho de lendas). Dessa forma, cada livro tem uma duração própria. Alguns livros que 

foram concluídos em 2 meses e outros em até 7 meses. 

 

Figura 7 - Página do livro "Folclore" - Fonte: Arquivo próprio 

 

Assumimos então um papel de editoras, pois vamos juntando as páginas até 

formarmos um livro e participamos junto com as crianças de todo o processo de criação. Ao 

planejarmos as páginas, pensamos que objetivos queremos atingir com tal atividade, que pode 

ser uma atividade matemática (gráfico), uma pesquisa, a escrita de uma receita a ilustração de 

uma poesia, dentre tantas outras possibilidades. 

Antes de escrever cada página, desenvolvemos o tema com as crianças por meio de 

leituras literárias, vídeos, músicas, rodas de conversa e pesquisas, contextualizando e trazendo 

sentido para a escrita. À medida que os temas são trabalhados ao longo do ano, são 

produzidos cartazes, desenhos, pesquisas e experiências que são expostos na Mostra de Livros 

junto com os livros produzidos.  

No livro de Ciências feito no ano de 2018, cuja temática era “animais”, as crianças 

encontraram uma lagarta e após ouvirem que ela se transforma em borboleta, ficaram curiosas 

para saber o processo de metamorfose. A lagarta foi colocada em um recipiente e alimentada 

até criar o casulo e fazer a transformação para uma borboleta. Nesse caso, além dos vídeos e 

roda de conversa, os alunos vivenciaram essa descoberta e registraram em seu livro. 
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Figura 8 - Exposição "Borboleta" - Mostra de Livros 2018 - Fonte: Arquivo Próprio 

Portanto, a Mostra de Livros tem o objetivo de desenvolver a oralidade, leitura e 

escrita das crianças de forma significativa ao longo do ano, compreendendo que uma criança 

precisa vivenciar práticas de leitura e escrita, fruindo com livros, ouvindo histórias, 

escrevendo diferentes discursos e interagindo com os diferentes interlocutores. As aquisições 

de escrita vão ocorrendo aos poucos, no levantamento de hipóteses e nas reescritas, 

entendendo que,  

O processo de aquisição da linguagem é, por princípio, contínuo e 

inconcluso. Estamos sempre aprendendo a escrever á medida que 

reconfiguramos essa linguagem, tendo como fonte os textos que lemos e os 

sujeitos com os quais dialogamos (ANDRADE, 2013, p.43) 

Compreendemos assim a alfabetização como um processo dialógico no qual os 

conhecimentos acontecem por meio da interação com o outro. Dessa forma, planejamos as 

atividades do projeto buscando valorizar a vez e a voz do aluno, pois, 

Com o exercício do dizer das crianças pela escritura, das várias posições que 

elas vão ocupando dos distintos papéis que elas vão assumindo – como 

leitoras, escritoras, narradoras, protagonistas, autoras... – vão emergindo e se 

explicando não só as diferentes funções, mas as diversas ‘falas’ e lugares’ 

sociais. É este trabalho então – não apenas de explicitação, mas de 

constituição do discurso social enquanto elaboração individual – que as 

crianças precisam (poder) realizar nas séries iniciais. (SMOLKA, 2012, 

p.154) 

  No desenvolvimento dos livros, percebemos que as crianças que chegavam à escola 

frequentemente demonstravam um grande medo de errar, entoando frases como “eu não sei, 
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eu não consigo”, “não sei ler nem escrever nada”. Ao conversar com as crianças, notamos que 

havia uma preocupação delas no saber codificar e decodificar as palavras e muitas vezes elas 

não conseguiam enxergar o aprendizado que já possuíam, ou seja, não assumiam seu papel 

ativo, de produtor e detentor de conhecimento. 

Nesse sentido, o projeto Mostra de Livros nos ajudou a estimular as crianças em suas 

aquisições de escrita e leitura, incentivando os alunos a se expressarem oralmente e a fazer 

suas tentativas de escrita, visando valorizar e ampliar seus conhecimentos.  

Assim, os textos das crianças, desde as primeiras tentativas, constituem (e 

geram outros) momentos de interlocução. É neste espaço que se trabalham a 

leitura e a escritura como formas de linguagem. A alfabetização se processa 

nesse momento discursivo. (SMOLKA, 2012, p.153) 

Ao esbarrar com o desafio de trabalhar a escrita logo no início do ano com crianças 

que em sua maioria ainda não decodificam a língua, as páginas do livro são pensadas de 

forma a se adequar ao momento de aquisição de escrita que a turma se encontra, buscando 

caminhos que façam com que o aluno não tenha medo da escrita e ao mesmo tempo busque 

fazer com que o aluno se arrisque e levante suas hipóteses. 

No início do primeiro bimestre, por exemplo, quando recebemos crianças que se 

encontram em diferentes níveis de hipóteses de escrita, costumamos fazer um livro de 

ilustrações sobre poesias lidas, músicas, parlendas, possibilitando que a criança expresse por 

meio de desenhos o seu entendimento do texto lido coletivamente. A criança marca em seus 

desenhos aquilo que ela compreendeu ou que a fez fruir. Nesse período inicial também 

trabalhamos com listas, pequenos textos e são construídas páginas com gráficos e dados 

matemáticos. 

 

Figura 9 - Páginas do Livro da Parlenda "A Bruxa" - Fonte: Arquivo Próprio 
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Ao desenvolvermos o tema identidade do Projeto “Carinhas” 3,também realizado na 

escola, produzimos um livro que apresenta diferentes “fichas” com informações de cada 

aluno. A realização dele se dá ao longo do ano e de diferentes formas, de acordo com a 

aquisição da leitura e escrita de cada estudante. No início do ano, por exemplo, conversamos 

sobre tais informações, registramos no quadro e as crianças copiam. Em outro período do ano, 

cuja escrita se encontra mais presente e os alunos demonstram mais segurança, nós 

escrevemos as informações e pedimos que as crianças leiam e descubram os dados ali 

escritos, e/ou dizemos as informações descobertas que são escritas e reescritas pelas crianças. 

 

Figura 10 - Página do livro "Carinhas" - Fonte: Arquivo Próprio 

As temáticas dos livros abarcam assuntos presentes na sociedade e de interesse dos 

alunos. Em suas páginas desenvolvemos diferentes gêneros discursivos. Em um dos livros que 

produzimos em 2018, por exemplo, sobre regiões do Brasil foi possível trabalhar a leitura de 

mapa, receitas regionais, músicas, danças, lendas folclóricas, entre outros. No qual, segundo 

Andrade, 2013:  

Ao compreender os processos de construção de sentidos e propor a 

ampliação de vivência com a literatura, com a arte, a música, enfim, com os 

diferentes produtos culturais humanos, acreditamos estar contribuindo para a 

construção de sujeitos capazes de se colocar ativamente nos espaços sociais, 

produzindo textos, leitura dos textos, da realidade, da vida. (ANDRADE, 

2013, p.65)  

Depois de realizar todas as páginas, fazemos uma capa com o nome da criança autora 

e da turma; na contracapa colocamos a justificativa da atividade escrita por nós, no qual 

 
3 O projeto “Carinhas” visa instigar os alunos a descobrir as especificidades de seus amigos e as suas próprias 

características, gostos e personalidade, no qual é possível observar aquilo que eles têm em comum e o que os 

torna únicos. Também promove uma maior interação entre os alunos e acolhe as crianças que estão chegando na 

escola. 
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explicamos os objetivos planejados e o resultado alcançado, convidando os leitores a ler as 

produções das crianças.  Ao final depois de montarmos todos os livros participamos de uma 

Mostra de Livros realizada por todos da escola e aberta a comunidade escolar para que todos 

possam prestigiar as produções das crianças.  

Na construção dos livros, buscamos propiciar espaços para que o aluno dialogue, 

expresse suas ideias e levante suas hipóteses de escrita de forma frequente. O aluno vivencia a 

leitura e escrita durante toda sua vida de diferentes formas e na sala de aula não poderia ser 

diferente. A Mostra de Livros não é a “parte final” da escrita, ela é a valorização de todo um 

processo de escrita que ocorreu ao longo do ano. Nosso intuito é que a criança vivencie a 

leitura e escrita durante todo o processo e não somente ao final.  

E o que é ser leitora e escritora “na escola”? É decodificar e codificar 

mensagens por escrito; é ler e escrever “com sentido”. Mas ler com sentido é 

a última etapa que a escola espera da criança no processo de alfabetização. A 

escola não trabalha o ser, o constituir-se leitor e escritor. Espera que as 

crianças se tornem leitoras e escritoras como resultado do seu ensino. No 

entanto, a própria prática escolar é a negação da leitura e escrita como 

prática dialógica, discursiva, significativa. Como então, dentro da escola, a 

criança pode ocupar espaços de leitora e escritora? Primeiro, ou 

concomitantemente, ela precisa ocupar o espaço como protagonista, 

interlocutora, como alguém que fala e assume o seu dizer.   (SMOLKA, 

2012, p.128-129)  

O aluno aqui é entendido como escritor, leitor, investigador durante toda a 

alfabetização cuja intenção é ser permeada de sentidos e significados no qual na aquisição da 

escrita são planejadas práticas em que as reflexões das crianças, suas vozes e inquietações 

estão presentes. Não há uma voz docente que ecoa e silencia, mas sim uma sala de aula 

permeada com diferentes olhares e interlocuções. 

 Quando todos os livros são finalizados pelas crianças-autoras e professoras-co-

autoras/editoras, a escola promove uma Mostra de Livros no qual todas as turmas participam 

e toda a comunidade escolar é convidada a conhecer as produções dos alunos que lá estudam. 

O espaço escolar se transforma em uma grande exposição no qual os livros e demais 

atividades que permearam esse projeto são expostos. 
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Figura 11 - Mostra de Livros:  Livro "Trem da Poesia" e Livro "Região Sudeste" - Fonte: Arquivo Próprio 

 

 Planejamos e organizamos a sala de forma que os protagonistas sejam os livros e as 

atividades desenvolvidas ao longo do projeto. Os materiais de apoio (alfabetário, numerário, 

calendário, etc) que utilizamos no dia-a-dia são retirados temporariamente para que o foco nas 

crianças-autoras e em suas produções não se perca e assim a sala de aula se transforma em 

uma sala de exposição. 

É perceptível que na Mostra as crianças exibem seus livros demonstrando orgulho. O 

encantamento é nítido e a felicidade se mostra estampada em sorrisos e falas de satisfação 

como “Olha, vem ver meu livro!”. E a fala inicial que costumamos ouvir da criança que chega 

no 1º ano de não conseguir escrever nada se transforma em falas de reconhecimento da 

própria aprendizagem.  

Considerações Finais 

O Projeto Mostra de Livros fez com que vivenciássemos o processo de aquisição da 

escrita dos alunos do 1ºano de ensino fundamental compreendendo que a criança pode 

escrever desde o 1º bimestre, levantando suas hipóteses de escrita com temas que os 

instiguem.  

Com tal prática, vimos que não é necessário saber todas as sílabas e segmentar todas 

as palavras para só então começar a escrever. A escrita perpassa por momentos de 

levantamento de hipóteses, busca em referências trabalhadas de forma significativa, reflexão 

sobre a língua e sua fonologia, interações entre os pares e reescrita. 

 A Mostra de Livros marca esse espaço de professora editora do conhecimento, de 

alguém que instiga e estimula a todo o momento a alfabetização das crianças. Enquanto as 
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crianças vão escrevendo vamos refletindo sobre as produções infantis e a nossa própria 

prática, pesquisando mais sobre a alfabetização e compreendendo melhor como a criança 

estabelece os sentidos em sua escrita. 

 Esse projeto nos estimulou a buscar formações, pesquisas e a estudar mais sobre o 

tema, ampliando nossos olhares sobre a alfabetização. Foi com a prática da Mostra de Livros 

que tivemos a oportunidade de vivenciar e compreender a possibilidade da alfabetização 

como processo discursivo. 
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Resumo: A pesquisa de Ferreiro e Teberosk acerca da psicogênese da língua escrita foi popularizada 

no Brasil na década de 1980 e mesmo diante das comprovadas contribuições desses estudos para a 

alfabetização ainda se faz presente na realidade das escolas brasileiras professores alfabetizadores que 

não conseguem compreender o que as crianças já sabem sobre a escrita e em decorrência dessa falta de 

clareza encontram dificuldades em saber o que fazer para que a criança se aproprie do sistema 

alfabético. O objetivo desse artigo é discutir as possibilidades do uso da escrita mediada como um 

instrumento para estimulação de hipóteses das crianças não alfabetizadas acerca do sistema alfabético. 

A metodologia adotada para a construção desse artigo foi à pesquisa bibliográfica que serviu de aporte 

teórico para a apresentação de estratégias práticas de estimulação em cada hipótese de escrita no 

sentido de contribuir para a apropriação do sistema alfabético. 

 

Palavras-chave: Escrita mediada. Diagnóstico. Estimulação. 

 

 

Introdução 

  

De acordo com a psicogênese da língua escrita a aprendizagem se dá pela interação 

entre o aprendiz e a escrita mediada, por meio de experimentações em processos de escrever e 

ler. Dessa forma a criança expressa suas hipóteses de escrita, ou seja, reflete sobre o seu 

funcionamento. É nesse contexto que o aprendiz parte de seus conhecimentos prévios sobre a 

escrita e vai evoluindo a partir de conflitos cognitivos, entre a ideia que a criança tem da 

escrita e as estimulações do meio.  

A pesquisa de Ferreiro e Teberosky acerca da psicogênese da língua escrita foi 

popularizada no Brasil na década de 1980 e mesmo diante das comprovadas contribuições 

desses estudos para a alfabetização ainda é um desafio na realidade das escolas brasileiras 

professores alfabetizadores que não conseguem compreender o que as crianças já sabem sobre 

a escrita e em decorrência dessa falta de clareza encontram dificuldades em saber o que fazer 

para que a criança se aproprie do sistema alfabético.  

 Diante disso, apresenta-se como problema da pesquisa a seguinte questão: como 

estimular as crianças para que evoluam nas suas hipóteses de escrita?  

 O objetivo desse artigo é discutir as possibilidades do uso da escrita mediada como um 

instrumento para estimulação de hipóteses das crianças não alfabetizadas acerca do sistema 

alfabético. 

 A metodologia adotada para a construção desse artigo foi a pesquisa qualitativa e 

exploratória, que se efetivou por meio de uma pesquisa bibliográfica que serviu de aporte 
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teórico para a apresentação de estratégias práticas de estimulação em cada hipótese de escrita 

no sentido de contribuir com a apropriação do sistema alfabético. Na construção das 

intervenções propostas foram utilizados os referenciais teóricos e também a experiência da 

autora enquanto alfabetizadora. 

 

Revisitando a psicogênese da língua escrita 

 

De acordo Ferreiro e Teberosky (1979), no processo de aquisição do sistema de 

escrita alfabética os alunos seguem um percurso de evolução passando por quatro períodos 

nos quais elaboram diferentes hipóteses ou explicações como o funcionamento da escrita 

alfabética; a saber: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. 

Conforme organiza Soares (2003), tais níveis de escrita perpassam pelas fases pré-

fonológica e fonológica. 

 

Figura 12: Fase pré-fonológica e fonológica 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos estudos de Soares (2003) 

 

 Na fase pré-fonológica, ou seja, antes das crianças compreenderem que a escrita 

representa os sons da fala, ela vivencia algumas hipóteses de escritas: icônica, garatuja, pré-

silábica e silábica sem valor sonoro. 

É relevante o trabalho com o conhecimento das letras durante o período pré-

fonológico, para tanto, é preciso destacar que conhecer uma letra envolve três aspectos 

importantes: conhecer o nome da letra, a sua forma e o som que ela representa, aspectos que 

serão detalhados no item 3 desse artigo. 

Os níveis que compõem a fase pré-fonológica estão caracterizados nos próximos 

parágrafos considerando os estudos de Ferreiro e Teberosky (1979) e de Soares (2003). 

Na fase icônica, a criança entende que escrever é a mesma coisa que desenhar, por 

isso, é comum que elas representem por desenho o objeto da escrita.  
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Na garatuja, a criança compreende que escrever é imitar a escrita do adulto, por isso, 

nessa fase elas tentam imitar com rabiscos o movimento da escrita do adulto.  

Na fase pré-silábica a criança já compreende que se usa letra para representar a escrita, 

mas, qualquer letra serve e em qualquer quantidade. De acordo com Ferreiro, Teberosky 

(1979), nesse nível, a criança não percebe nenhuma associação entre grafias e sons. Ela 

estabelece vínculo entre a fala e a escrita. A criança nesta fase não percebe que ao escrever, 

ela está transformando a fala das pessoas e principalmente a dela em escrita.  

Na fase pré-silábica algumas crianças criam a expectativa de que a escrita dos nomes é 

proporcional ao tamanho da pessoa, objeto ou animal (realismo nominal). Por exemplo, caso 

ela escreva elefante, a palavra será bem maior em relação à escrita da palavra rato.  

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1979) 

Já na fase fonológica a criança já compreende que a escrita tem relações com o som da 

fala. Essa fase envolve os níveis silábico (com valor sonoro), silábico alfabético e alfabético. 

 No nível silábico a criança compreende que escrever é representar sons da fala e que 

tais sons podem ser segmentados em sílabas.  A fase silábica divide-se em duas hipóteses: 

silábico com valor sonoro e silábico sem valor sonoro (restrito), conforme expresso na figura 

2. 

 

Figura 13: Nível silábico da leitura e escrita 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos estudos de Soares (2003) 

 

No nível silábico- alfabético, a criança vivencia um período de transição no qual ela 

trabalha simultaneamente com duas hipóteses: a silábica e a alfabética na mesma palavra. 

Assim, ora ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, ora representando as unidades 

sonoras menores, os fonemas. Nesse nível, a criança já consegue identificar a maioria dos 

fonemas, que sejam vogais ou consoantes. 

A criança compreende que a escrita representa o som da fala. Entende que escrever é 

representar as partes sonoras da palavra, ainda que não faça corretamente, associa a escrita 
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com o som de cada palavra, por este motivo, é necessário que o educador entenda e pergunte 

ao aluno o que ele escreveu, para que saiba se está havendo esta associação ou não. 

(FERREIRO; TEBEROSKY, 1979) 

Uma criança na fase silábico-alfabética inicia a tentativa de estabelecer relações entre 

o som da linguagem e o registro (a escrita). A estratégia utilizada pela criança é atribuir a cada 

letra o registro de uma sílaba falada. Esta é a principal característica dessa fase. (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1979) 

Para que a criança escreva de forma alfabética, ela precisa registrar todos os sons 

presentes na palavra. É importante considerar que muitas palavras não atendem à grafia 

correta, mas aos sons percebidos pela criança, por exemplo, chuva/xuva. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1979): 

Entende-se como alfabetizada a criança que dominou a fase do sistema de 

escrita, que lê e escreve textos com compreensão e sentido possíveis de 

serem lidos, mesmo que apresentem erros de ortografia. (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1979, p. 24). 

Para apropriação do sistema de escrita, de acordo com Brasil (2013), a criança deve 

compreender as seguintes propriedades: 

 

Figura 14: Propriedades do SEA 

Fonte: Brasil, 2013, p. 13. 
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Conhecer o nível de escrita da criança auxilia o professor  a compreender o que ela 

pensa e sabe sobre a escrita. Nesse sentido, é preciso considerar que o diagnóstico é o 

primeiro passo para uma boa intervenção.  

Em uma visão construtivista o que interessa é a lógica do erro: trata-se às 

vezes de ideias que não são erradas em si mesmas, mas aparecem como 

errôneas porque são sobre generalizações, sendo pertinentes apenas em 

alguns casos, ou de ideias que necessitam ser diferenciadas ou coordenadas, 

ou, às vezes ideias que geram conflitos, que por sua vez desempenham papel 

de primeira importância na evolução. (FERREIRO, 1992, p.82 e 83) 

O objetivo do diagnóstico é descobrir as hipóteses das crianças sobre a escrita, para 

tanto, faz-se necessário buscar instrumentos adequados e eficazes. Tais instrumentos precisam 

possibilitar uma coleta de dados individual para que o professor consiga observar o que a 

criança já construiu sobre a escrita. 

Acerca desse momento de diagnóstico é importante compreender que: 

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

hipóteses que os alunos ainda não alfabetizados têm sobre a escrita 

alfabética. [...] Por meio da sondagem podemos perceber se o aluno faz ou 

não relação entre a fala e a escrita e, se faz, de que tipo é a relação 

(BRASIL1999, p.65) 
 

Um instrumento muito utilizado como diagnóstico é a escrita espontânea, onde o 

professor coloca algumas imagens e solicita que a criança escreva do seu jeito determinada 

palavra. Nessa proposta é importante que a criança entenda que escrever ‘do seu jeito’ não é 

escrever ‘de qualquer jeito’, visto que o que está sendo solicitado é que a criança reflita sobre 

o modo de escrever determinada palavra.  Souza (2013) destaca a relevância desse momento 

para a sondagem: 

Essa avaliação inicial me permite acompanhar os avanços na apropriação do 

sistema de escrita alfabética durante todo o ano. A sondagem inicial é 

realizada através de uma atividade feita individualmente com a produção 

espontânea de uma lista de palavras do mesmo grupo semântico (SOUZA,  

2013, p.27) 
 

Souza (2013) orienta que na escrita espontânea o professor utilize palavras do 

mesmo campo semântico para auxiliar a criança a contextualizar sua escrita. Além desse 

aspecto, é importante que a escrita espontânea seja composta por palavras com formações 

distintas (canônicas e não canônicas) e quantidade de sílabas, buscando verificar quais sons a 

criança de fato já consegue registrar.  

Brasil (1999) sistematiza esse processo da seguinte forma: 

a) a relação de palavras deve-se iniciar com um polissílabo e acabar 

com um monossílabo;  
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b) não deve haver repetição de letras nas palavras;  

c) não se deve repetir as palavras “silabando”;  

d) cada palavra escrita deve ser imediatamente acompanhada pela 

leitura do aluno;  

e) é importante que o professor registre a escrita e a leitura do aluno, 

bem como outras informações que julgue relevante, em uma folha 

à parte;  

f) na elaboração da frase, deve-se utilizar pelo menos uma das 

palavras que pertencem à relação, para que se possa observar se há 

estabilidade na escrita (BRASIL1999, p.66). 

É importante destacar que é um momento onde o aluno deve mostrar ao professor o 

que pensa sobre o sistema alfabético e isso requer que ele escreva sem a intervenção do 

professor. Assim, no momento do diagnóstico é importante que o professor ao ler ou ditar 

uma palavra não evidencie a segmentação das sílabas.  

Conforme alertou Brasil (1999) para auxiliar na eficácia do diagnóstico, após a 

escrita das palavras, a criança deverá ler em voz alta aquilo que escreveu, pois, essa leitura 

ajudará o professor a verificar em quais das propriedades do sistema alfabético a criança 

apresentou avanços. 

 

A escrita mediada como possibilidade de estimulação para a evolução das hipóteses de 

escrita 

Segundo Ferreiro (1997): 

As crianças não aprendem simplesmente porque vêem os outros ler e 

escrever e sim porque tentam compreender que classe de atividade é essa. 

As crianças não aprendem simplesmente porque vêem letras escritas e sim 

porque se propõem a compreender porque essas marcas gráficas são 

diferentes de outras. As crianças não aprendem apenas por terem lápis e 

papel à disposição, e sim porque buscam compreender o que é que se pode 

obter com esses instrumentos. Em resumo: não aprendem simplesmente 

porque vêem e escutam, e sim porque elaboram o que recebem, porque 

trabalham cognitivamente como o que o meio lhe fornece. (FERREIRO, 

1997, p.25) 

Nesse sentido o conhecimento da leitura e da escrita se dá a partir do contato da 

criança com o objeto da escrita e pela qualidade da mediação do professor no sentido de 

estimular a criança a lançar hipóteses acerca do funcionamento do sistema alfabético. 

Conforme já mencionado, o diagnóstico é o ponto de partida para pensar estratégias 

de intervenção. Sendo assim, de nada adianta ao professor saber o que os alunos já conhecem 
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sobre a escrita se não for para direcionar uma intervenção eficaz. O diagnóstico de escrita não 

deve ser realizado somente no início do ano letivo, mas, de forma frequente, na perspectiva de 

um monitoramento da evolução das hipóteses da criança.   

Souza (2013) reforça essa visão, alertando que: 

conhecer os estágios da escrita segundo Ferreiro, tem apenas uma função, saber 

identificar em que hipótese o educando se encontra para que o professor possa fazer 

as mediações corretas para que o mesmo possa evoluir na sua escrita. Em virtude 

dessas considerações é importante lembrar, que os níveis não existem para rotulá-

los, mas para que o professor possa conhecer as dificuldades que o educando possui 

e como intervir de forma correta e de que forma conduzir esse processo, para que o 

ensino-aprendizagem aconteça com sucesso (p.12-13) 

Após o diagnóstico de escrita é importante que o professor elabore intervenções 

coerentes com o nível psicogenético de cada criança, selecionando assim, atividades de 

estimulação que as levem a desafiar suas hipóteses e evoluir no seu nível de escrita. 

A escrita mediada será apresentada nesse tópico como uma possibilidade de 

intervenção eficaz para a apropriação do sistema de escrita alfabética. Para fins desse artigo, 

entende-se por escrita mediada as intervenções realizadas pelo professor na escrita produzida 

pela criança no sentido de levá-la a desafiar suas próprias hipóteses sobre o sistema alfabético.  

Vale destacar que para que essa mediação seja eficaz é importante considerar a 

escolha de atividades adequadas que tenham por finalidade desestabilizar as concepções que a 

criança constrói em cada nível de escrita. 

 Uma criança pré-silábica, por exemplo, já compreende que se escreve com letras, 

mas, pensa na palavra como um bloco único de som e para que ela evolua dessa condição será 

preciso desafiá-la com atividades que possibilitem a percepção de que uma palavra é 

composta por unidades menores de som, as sílabas. 

Para Brasil (2013) o principal desafio de uma criança pré-silábica trata-se de 

perceber que existe uma relação entre os sons da fala e seus registros escritos. No nível pré-

silábico os alunos enfrentam alguns conflitos levando-a a refletir por exemplo: 

Que sinais eu uso para escrever palavras? Conhecer o significado dos sinais escritos. 

As categorias linguísticas (letras, palavras, frases e textos) não são claramente 

definidas. Seus significados são misturados, portanto há necessidade de 

trabalharmos simultaneamente para que os alunos se familiarizem com eles e 

comecem a esboçar a distinção para cada um deles.  (COLETÂNEA HIPÓTESES 

DE ESCRITA, 2014, p.9). 

 

Nessa fase é relevante que o aluno perceba a quantidade de sílabas presentes numa 

palavra, de forma a quebrar esse bloco único de som (visão do pré-silábico) em partes 

menores (sílabas) evoluindo assim para o nível silábico. 
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O processo de mediação da escrita para a transição do pré-silábico para o silábico 

deverá ocorrer no sentido de levar a criança a contar quantas sílabas tem na palavra. Uma 

estratégia que pode ser usada para auxiliar as crianças a perceberem a quantidade de sílabas é 

bater uma palma para cada sílaba pronunciada. 

 Paralelo a esse processo de contagem de sílabas a criança precisa avançar no 

conhecimento das letras (nome, forma e som). Conforme aponta Soares (2005) o 

conhecimento da letra envolve os processos de nomear a letra, saber sua forma (manuscrita 

maiúscula, minúscula, cursiva, traçado correto) e reconhecer os sons que a letra possui. Nesse 

processo é importante que as palavras sejam analisadas por meio de suas letras iniciais e 

finais, fazendo relação entre palavras que compartilham as mesmas letras. 

Após as atividades de estimulação, espera-se que as crianças consigam avançar para as 

seguintes habilidades: 

diferenciar o desenho da escrita; reconhecer que as letras desempenham um 

papel na escrita; compreender a vinculação do discurso oral com o texto 

escrito; perceber as letras e seus sons; estabelecer macrovinculações do que 

se pensa com o que se escreve, superando critérios do pensamento intuitivo; 

identificar e escrever o próprio nome; identificar o nome dos colegas; 

perceber que usamos letras diferentes em diferentes posições. 

(COLETÂNEA HIPÓTESES DE ESCRITA, 2014, p.9). 

 

No nível silábico as crianças supõem que a escrita representa a fala e que a menor 

unidade de língua seja a sílaba; para cada fonema, usa uma letra para representá-lo; tenta 

fonetizar a escrita e atribuir ou não valor sonoro às letras. Assim, pode-se afirmar que o que 

define o nível silábico é a segmentação quantitativa das palavras em tantos sinais gráficos 

quantos são as vezes que se abre a boca para pronunciá-las.  (COLETÂNEA HIPÓTESES DE 

ESCRITA, 2014). 

Os conflitos vivenciados pelas crianças nessa fase referem-se ao fato da escrita estar 

vinculada ao som das partes da palavra e o ajuste entre a escrita  e a fala, além de 

compreender qual a quantidade mínima de letras necessárias para a escrita das palavras. 

Um conflito que deve se instaurar nos níveis pré- silábico e o silábico deve ser a 

compreensão da estabilidade da escrita das palavras, isto é, a constatação de que uma palavra 

é escrita sempre da mesma maneira, com as mesmas letras e numa mesma ordem. 

(COLETÂNEA HIPÓTESES DE ESCRITA, 2014).  

A criança silábica já compreende que as palavras são compostas por sílabas, mas, 

nem todas já relacionam a quantidade de sílabas com o registro de uma letra com valor 

sonoro. Algumas hipóteses perpassam a escrita das crianças silábicas, a título de exemplo, 
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utilizaremos a palavra BONECA, ela  pode ser representada das seguintes formas pelas 

crianças: 

• Com quantidade e sem representação sonora (GHF).  

• Com representação sonora com vogal (OEA).  

• Com representação sonora com consoante (BNK).  

• Com representação sonora com consoante e vogal (BEK).  

No nível silábico sem valor sonoro a criança já consegue perceber que a palavra é 

segmentada em sílabas, mas ainda não relaciona a letra que representa a sílaba com o som 

presente nela, por isso é importante investir em atividades que realcem o som da sílaba. 

Geralmente os primeiros sons que a criança percebe são as vogais e as letras que tem o 

mesmo som que a sílaba (T, D, B, P). Nesse processo é importante o trabalho com as 

atividades que envolvem a consciência fonológica. 

Entende-se por consciência fonológica o conjunto de habilidades que nos permitem 

refletir sobre as partes sonoras das palavras, ou seja, sons das sílabas, dos fonemas e de 

segmentos maiores que as sílabas.  

O trabalho com atividades voltadas para a consciência fonológica ajuda a 

criança perceber que as palavras que começam ou terminam com o mesmo 

som tendem a ser escritas de forma semelhante. Para isto, o uso de textos 

como parlendas, trava-línguas, músicas conhecidas pelas crianças, cordéis e 

poemas, podem ajudar bastante. (BRASIL, 2013, p.14) 

 

A estimulação de um aluno que está no nível silábico deve pautar-se no trabalho com 

atividades que levem a criança a perceber e representar todos os fonemas presentes nas 

sílabas. Para tanto, sugere-se que a criança realize a segmentação oral de uma palavra a partir 

de sua imagem e identifique a quantidade de sílabas presentes nela. Em seguida o professor 

entrega as sílabas móveis que compõem a palavra (fora da ordem correta de escrita) para que 

a criança monte a palavra.  

 

 

 

 Essa atividade leva a criança a pensar no som de cada sílaba da palavra BONECA e 

tentar localizar entre as sílabas móveis qual delas representa cada som presente na palavra. 
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Essa escrita mediada leva a criança a evoluir para a percepção de que para escrever é 

preciso pensar de forma silábica e que, além disso, é necessário estar atenta aos sons de cada 

sílaba para que possa montá-la corretamente.  

Conforme aponta Soares (2005) nessa fase não se indica o uso do alfabeto móvel 

para a construção de palavras, mas sim, a manipulação silábica, ou seja, a unidade de estudo e 

reflexão de uma criança pré-silábica para que evolua no seu nível de escrita é a sílaba e não a 

letra (ou o fonema). 

 No nível silábico-alfabético as crianças já compreendem que a escrita representa os 

sons da fala e também percebem a necessidade de mais de uma letra para a maioria das 

sílabas, mas, em dados momentos ainda mantém o princípio silábico de uma letra para cada 

sílaba. 
A hipótese silábica alfabética também não satisfaz o aluno e ele continua na 

busca incansável de construção e superação de hipóteses e somente quando 

alcança a fonetização da sílaba, ou seja, percebe a constituição alfabética 

sente-se melhor. No entanto, essa fonetização não é instantânea ou 

definitiva, pois é comum os alunos escreverem ora com silabas completas, 

ora de forma silábica. Nesse momento, a principal característica é o 

reconhecimento do som da letra. (COLETÂNEA HIPÓTESES DE 

ESCRITA, 2014) 

 

  A unidade de estudo e reflexão de uma criança silábico-alfabética é o fonema. Ela 

precisa perceber que uma letra é capaz de mudar uma palavra e que cada letra tem seu lugar 

não podendo ser invertida ou omitida na sílaba. 

 A estimulação adequada para esse nível deve colocar a criança em conflito nos 

seguintes aspectos: como fazer sua própria escrita ser lida por outras pessoas?  Como separar 

as palavras na escrita se isto não acontece na fala? Como adequar a escrita à quantidade 

mínima de letras? (COLETÂNEA HIPÓTESES DE ESCRITA, 2014) 

 Nessa fase a mediação do professor deverá acontecer no sentido de  desafiar as 

crianças a pensar nos fonemas que ainda não conseguem representar. A escrita mediada 

deverá ofertar à criança as letras que ela já utiliza na escrita da palavra e desafiá-la a pensar 

naquelas que faltam para compor a sílaba, conforme expresso no exemplo a seguir. 
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 O professor deve desafiar os alunos silábicos- alfabéticos a pensarem além das sílabas, 

mais especificamente nos fonemas que estão presentes na palavra. No sentido de mostrar que 

uma letra faz toda a diferença numa palavra. 

 

 A atividade denominada ‘forca pensada’ apresentada numa palestra pela professora 

Renata Viana1 auxilia bastante no processo de estimulação da criança na fase silábico-

alfabética, pois possibilita a reflexão acerca dos fonemas que compõem a escrita da palavra.  

 A Forca pensada é uma atividade que segue as regras da forca convencional com 

algumas adaptações. Esse jogo consiste em fazer a criança pensar nas letras que compõem a 

palavra da forca, para tanto o professor deverá: 

1- Falar a palavra que deverá ser escrita na forca. 

2- Junto com os alunos, escrever a quantidade de sílabas e letras que a palavra possui. 

3- Sortear a criança que irá iniciar o jogo. 

4- As crianças deverão dizer quais letras são utilizadas para escrever a palavra da forca. 

5- Se a criança disser uma letra que não tem na palavra, desenha-se parte de um 

bonequinho (cabeça, corpo, um braço, o outro, uma perna, a outra), como na forca 

tradicional.  Se a criança acertar a letra, o professor irá escrevê-la no local adequado. 

Além do jogo, a professora Renata Viana destacou a importância da sistematização 

da palavra escrita na forca pensada, na qual sugere que o professor organize uma sequência 

didática de forma que se trabalhe todos os dias da semana com uma palavra na forca pensada, 

respeitando um campo semântico, como por exemplo, animais (CAVALO, VACA, 

CAMELO, MACACO). 

Após a conclusão da escrita da palavra na forca, o professor poderá registrar num 

cartaz a palavra descoberta em frente à sua imagem. Assim, todas as palavras trabalhadas 

durante a semana serão registradas neste cartaz e servirão de apoio para que a criança consulte 

sílabas e que perceba que determinadas letras ou sílabas são compartilhadas entre palavras 

diferentes. 

 
1 Palestra com a  Mestre Renata Viana Lima Rodrigues assistida no dia 16 de abril de 2018 na cidade de Santa 

Luzia.  
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Ao chegar ao nível alfabético o aluno já compreendeu as propriedades do sistema de 

escrita, mas, ainda apresentará inúmeras dificuldades com relação às questões ortográficas. 

Quanto a isso, Ferreiro e Teberosk (1979) destacam que “parece-nos importante fazer essa 

distinção, já que amiúde se confundem as dificuldades ortográficas com as dificuldades de 

compreensão do sistema de escrita”.  

No nível alfabético a criança registra todos os sons presentes nas sílabas enquanto que 

no nível ortográfico a criança faz uso das convenções ortográficas da língua (regularidades 

diretas, contextuais, morfológico-gramaticais e irregulares). 

A estimulação de um aluno em nível alfabético deve acontecer no sentido de levá-lo 

a perceber que existem fonemas que são representados por letras diferentes e que uma mesma 

letra pode representar fonemas diferentes, pois, dessa forma, possibilita o avanço para a 

compreensão da ortografia. 

Embora os textos impressos constituam importante fonte de informação ortográfica – 

sobretudo nos casos que não têm regras –, é necessário observarmos que apenas a exposição à 

língua escrita não garante o domínio da norma ortográfica (MORAIS, 1998; REGO; 

BUARQUE, 1999). Por isso, o trabalho com a ortografia deve ser visto como uma construção 

processual, orgânica e sequencial. 

A ortografia é um objeto de conhecimento que pode e deve ser incorporado através 

da reflexão (MORAIS, 1998, 1999; LEAL ; ROAZZI, 1999; REGO; BUARQUE, 1999). Não 

é demais destacar que a aprendizagem da ortografia não é um processo passivo, mas, ao 

contrário, uma construção em que os aprendizes elaboram hipóteses sobre como se escrevem 

corretamente as palavras de sua língua. 

Nesse contexto, o papel da escola é ajudar os alunos a compreender os casos 

regulares da norma ortográfica (aqueles que têm regras) e tomar consciência daqueles que não 

têm regras (irregularidades) e que, portanto, precisam ser memorizados.  

Entende-se por regularidades as muitas palavras que são escritas de acordo com 

certas regras, que podem ser discutidas e aprendidas. Enquanto que nas irregularidades faz-se 

necessário que os professores auxiliem os alunos a tomar consciência de que a escrita de 

determinadas palavras não é orientada por regras. Nesse caso, é consultar modelos externos, 

como o dicionário, e memorizar.  

É importante destacar que ditado, cópia, treinos e memorização sem reflexão das 

regras não auxiliam os alunos a refletirem sobre a ortografia, apenas constatam se sabem ou 
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não escrever corretamente e os incentivam a adotar uma atitude mecânica e passiva diante da 

norma ortográfica. (BRASIL, 2013).  

 

Á guisa de conclusão 

  

 Com o presente artigo buscou-se evidenciar a importância do professor alfabetizador 

compreender em qual nível de escrita a criança se encontra, não como uma forma de rótulo, 

mas, como um ponto de partida para que o professor compreenda o que ela já sabe sobre a 

escrita, de modo a desafiá-la a questionar suas hipóteses. 

 Sobre o diagnóstico da escrita foram ressaltados aspectos importantes para uma coleta 

de informações reais sobre a escrita da criança, dentre elas, a relevância da escolha de 

palavras do mesmo campo semântico e a oferta de palavras com diferentes formações e 

quantidade de sílabas. 

 Foram apresentadas possibilidades de mediação na escrita da criança em vários níveis, 

partindo sempre de atividades desafiadoras e ressaltando a unidade de estudo e reflexão que 

deve ser estimulada em cada nível de escrita: nos níveis pré-silábico e silábico a unidade de 

reflexão é a sílaba enquanto que nos níveis silábico-alfabético e alfabético é o fonema. 

 Pontuou-se ainda a relevância de diferenciar o nível alfabético do ortográfico e de 

como deve ser pensado o trabalho com o ensino da ortografia, de forma a considerar que as 

regularidades e irregularidades da nossa língua exigem intervenções diferentes. 

 No caso das palavras regulares a intervenção deverá ocorrer no sentido de levar a 

criança a construir e compreender determinada regra e fazer uso dela na escrita de palavras 

diversas. Nas palavras irregularidades a estratégia de intervenção adequada deverá envolver a 

memorização da grafia das palavras. 

 Não é pretensão desse artigo eleger a escrita mediada como uma técnica infalível ou 

que terá um resultado eficaz em qualquer contexto, mas sim, de ressaltar a importância de se 

considerar os conhecimentos que as crianças possuem em cada nível de escrita como ponto de 

partida para intervenções que visem o avanço de suas hipóteses.  
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Resumo:Este trabalho busca analisar práticas pedagógicas que envolvem as habilidades de 

Consciência Fonológica em uma turma de crianças de 5 anos de uma escola pública do município de 

Lagoa Santa, Minas Gerais. Esta análise é resultado da pesquisa de monografia que também buscou, 

por meio de observações semanais e análise de documentos, compreender os tipos de atividades 

desenvolvidas e quais habilidades da consciência fonológica são priorizadas nesses trabalhos. 

Identificamos na prática da professora, em um período de dez meses, três situações didáticas em que 

estas habilidades foram trabalhadas, são elas: a exploração oral na abertura da aula, os jogos de 

alfabetização e as sequências didáticas. Concluímos que a professora diversifica as estratégias 

didáticas para desenvolver as atividades em sala, como também alterna as habilidades da consciência 

fonológica exploradas. Por fim, observamos práticas de alfabetização sistemáticas que possibilitam o 

desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica de maneira contextualizada e lúdica.  

Palavras chaves: Alfabetização. Consciência fonológica. Práticas pedagógicas. 

 

1. Introdução 

 

Tratar da alfabetização é um aspecto fundamental para pensarmos na garantia da 

inserção das crianças nas práticas de leitura e de escrita (SOARES, 2003). Embora existam 

discussões sobre os métodos e metodologias para a aprendizagem inicial da língua escrita, 

Soares (2004) esclarece que não há um único método, pelo contrário, as especificidades 

destes processos implicam em reconhecer as múltiplas facetas e, consequentemente, 

reconhecer a diversidade de procedimentos para o ensino da leitura, da escrita e seus usos 

sociais (SOARES, 2004). 

Essas especificidades não podem ser abandonadas e o seu esquecimento é chamado 

por Soares (2003) de “desinvenção” da alfabetização. A autora afirma a necessidade de 

promover a conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, 

Alfabetização e Letramento, sem, entretanto, perder as especificidades que permeiam o 

processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. (SOARES, 2004 p.15). A partir 

disso, o reconhecimento, que tanto a alfabetização quanto o letramento têm diferentes 

dimensões (SOARES, 2004), nos permite compreender as especificidades do processo de 

aquisição e apropriação do sistema da escrita, alfabético.  
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Dentre essas especificidades, Soares (2004) cita a consciência fonológica como uma 

das habilidades importantes no processo de alfabetização. Embora estudos sobre alfabetização 

venham se desenvolvendo desde as décadas finais do século XIX, somente no início dos anos 

1970 iniciaram-se pesquisas sobre as relações entre consciência fonológica e alfabetização 

(MORAIS, 2012 e SOARES, 2016). Desde então, um grande número de pesquisas vem 

apontando o papel importante que a consciência fonológica exerce para a compreensão do 

princípio alfabético. 

Por meio da pesquisa “Vivências de ensino e aprendizagem de Alfabetização da 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental: um estudo de caso longitudinal.” (2017-2019) 2, 

optamos por acompanhar o trabalho de alfabetização desenvolvido em uma turma de uma 

escola municipal de Lagoa Santa, MG, tendo em vista a presença no município do Núcleo de 

Alfabetização e Letramento3 que orienta um trabalho sistemático com as habilidades de 

Alfabetização e Letramento, em um projeto chamado Alfaletrar4. Por meio deste projeto foi 

construído um currículo no município em conjunto com a equipe de professores, que organiza 

as metas a serem atingidas a cada ano escolar em sete componentes5: (i) Conceitualização da 

escrita, (ii) Consciência fonológica / fonêmica, (iii) Linguagem oral, (iv) Leitura, (v) Escrita, 

(vi) Tecnologia da escrita e (vii) Usos pessoais e sociais da leitura e da escrita.  

 

Visto que a Consciência Fonológica é um componente curricular valorizado nesta 

Rede e somado às nossas inquietações sobre o processo inicial de aprendizagem da leitura e 

escrita, neste trabalho destacamos como era desenvolvido o trabalho com as habilidades de 

Consciência Fonológica. Sendo assim, os resultados aqui apresentados representam parte dos 

 
2  Victória Martins de Souza atuou como bolsista de iniciação científica da pesquisa coordenada pela Professora 

Daniela Montuani (UFMG), no período de 2017 a 2019.  

3 Decreto n° 2104 cria o Núcleo de Alfabetização e Letramento da Rede Municipal de Ensino de Lagoa Santa, 

também chamado de Projeto Alfaletrar, em 26 de Abril de 2011. Disponível em: 

<https://www.lagoasanta.mg.gov.br/index.php/leismun1/category/99>. Acesso em: 20/05/2019 

4 Este projeto iniciou-se em 2007, a partir da parceria entre a professora emérita da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Magda Soares, e a Secretaria de Educação do Município de 

Lagoa Santa e busca, dentre outros objetivos, possibilitar as condições necessárias para as crianças se 

apropriarem das competências indispensáveis à plena inserção na vida, a leitura e produção textual.  Para saber 

mais sobre os princípios e diretrizes do Núcleo de Alfabetização e Letramento ver site: <http://alfaletrar.org.br/ 

> acesso em 02/05/2019. 

5 Os componentes do currículo do município de Lagoa Santa também estão disponibilizados no site 

http://alfaletrar.org.br/ Acesso em maio de 2019. 
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resultados da pesquisa de monografia6, que por meio de observações semanais e análise 

documental, buscou identificar e analisar as atividades de consciência fonológica 

desenvolvidas em uma turma de 5 anos desta rede de ensino. 

Corroboramos, nesta pesquisa, com Morais (2012) e Soares (2016) na compreensão de 

que as oportunidades vividas na escola são fundamentais para o desenvolvimento de 

habilidades fonológicas. Morais (2012) aponta a importância de “promover a consciência 

fonológica num quadro amplo de atividades de reflexão sobre as palavras e sobre suas partes 

orais e escritas” (p.107) para avanço na compreensão do sistema de escrita. Logo, no tópico a 

seguir, explicitaremos o conceito de consciência fonológica, suas diferentes dimensões e 

implicações no processo de alfabetização.   

 

2. A habilidade de consciência fonológica no processo de alfabetização 

 

A Consciência Fonológica tem sido objeto de discussão desde 1970 quando se 

reconheceu a sua importância para o processo de alfabetização (SOARES, 2016). Soares 

(2016) nos mostra que até meados de 1970, atividades com a oralidade visavam à 

discriminação e memorização auditiva, esperando a criança alcançar “certo nível de 

“maturidade” como requisito para a alfabetização – a chamada “prontidão” (SOARES, 2016 

p.167). Entretanto, foi a partir do conceito de consciência fonológica que evidenciou-se a 

importância da compreensão da relação entre os sons da língua oral e suas representações 

escritas para que a criança alcançasse o princípio alfabético (SOARES, 2016). 

Dessa forma, de acordo com Soares (2016), consciência fonológica é a capacidade de 

“focalizar os sons das palavras, dissociando-as de seu significado, e de segmentar as palavras 

nos sons que as constituem” (SOARES, 2016 p.166). Segundo a autora, para a compreensão 

da relação entre pauta sonora e escrita é necessário que as crianças, conscientemente, voltem 

à atenção ao estrato fônico da palavra, dissociando-o do estrato semântico (SOARES, 2016 

p. 166).   

Na mesma perspectiva, Morais (2012) argumenta que a consciência fonológica não é 

algo que se tem ou não, mas constitui-se de um conjunto de habilidades que varia 

consideravelmente. O autor aponta variações ao que concerne ao tipo de operação cognitiva, 

 
6 Este trabalho integra os estudos que compõem a pesquisa citada anteriormente e as coletas de dados no ano de 

2017 resultaram no trabalho de monografia intitulado “As atividades de consciência fonológica em uma turma 

no início do processo de alfabetização” (2019). 
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segmento sonoro e posição deste segmento na palavra. Quanto às operações cognitivas, as 

habilidades são: Pronunciar as palavras, separando-as em voz alta; Juntar partes que 

escutamos separadas; Contar as partes das palavras; Comparar palavras quanto ao tamanho; 

Identificar semelhanças sonoras e dizer palavras parecidas (MORAIS, 2012) Além disso, as 

habilidades diferenciam-se quanto ao tipo de segmento sonoro priorizado (sílabas, rimas ou 

fonemas) bem como quanto à posição destes segmentos sonoros (no início, meio ou no final 

da palavra). 

Similarmente, Soares (2016) evidencia que a consciência fonológica não é um 

construto unidimensional, ao contrário, “envolve múltiplas habilidades que se distinguem 

pela complexidade linguística e pelo grau de “consciência” que ela demanda” (p.170). A 

partir desta compreensão, a autora destaca que é  

 

Fundamental distinguir e caracterizar os diferentes níveis de consciência 

fonológica, segundo o segmento sonoro da fala considerado, uma vez que 

cada um desses níveis contribui para o processo de forma diferenciada e em 

etapas diversas do desenvolvimento. (SOARES, 2016 p 170). 

 

Sendo assim, em relação ao nível das rimas, Soares (2016) aponta que a percepção 

delas e das aliterações parece se desenvolver espontaneamente na criança pequena como 

“consequência de seu crescimento linguístico e cognitivo, em contexto de convivência com 

textos orais que ressaltem segmentos sonoros semelhantes” (p. 183).   

Já em relação à consciência da sílaba, esta é considerada uma dimensão da consciência 

fonológica de extrema importância para a compreensão do princípio alfabético. Segundo 

Soares (2016), a sílaba consiste na unidade fonológica mais acessível às crianças. É a 

consciência silábica que possibilita a segmentação das palavras em sílabas e introduz a 

criança no período de fonetização da escrita, isto é, na compreensão que a escrita representa o 

som das palavras e que estas são representadas por letras. (SOARES, 2016 p 187).  

E por fim, em relação aos fonemas, Soares (2016) os define como “representações 

abstratas, segmentos não pronunciáveis” (SOARES, 2016 p. (194). A autora evidencia que a 

consciência fonêmica, devido à natureza abstrata, manifesta-se com maior dificuldade no 

reconhecimento e manipulação consciente dos fonemas, ao contrário do que acontece em 

rimas e silabas. Visto que os fonemas são representações abstratas, não pronunciáveis e não 
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audíveis isoladamente, é a sua representação gráfica que torna visíveis palavras sonoras 

(SOARES, 2016 p. 207).  

Nesse sentido, a autora também nos mostra que há uma relação de reciprocidade 

entre a consciência fonêmica e aprendizagem da língua escrita, uma vez que a representação 

por letras “suscita a sensibilidade fonêmica, a qual, por sua vez, leva à compreensão das 

relações entre fonemas e grafemas” (SOARES, 2016 p. 207). Nessa reflexão, o 

conhecimento das letras do alfabeto e do seu nome é essencial, uma vez que as “letras 

parecem funcionar como mediação, porque podem facilitar a discriminação de fonemas” 

(Bus e Van Ijzendoorn, 1999 apud SOARES, 2016 p.217).  

Sendo assim, Soares (2016) salienta que a criança alcança a consciência fonêmica no 

momento em que fonetiza a escrita, ou seja, “compreende a conexão entre letras e fonemas, 

tornando-se capaz de identificar fonemas em palavras e sílabas” (SOARES, 2016 p.213). Na 

mesma perspectiva, Morais (2012) ressalta que não se deve reduzir a consciência fonológica 

à consciência fonêmica. 

Tendo em vista que a consciência fonêmica “só e alcançada por meio da associação 

entre os grafemas e os segmentos que eles representam, os fonemas” (SOARES, 2016 p. 

216), a autora evidencia que é a consciência grafofonêmica que possibilita a identificação de 

fonemas, sua relação com as letras e a aquisição do principio alfabético (SOARES, 2016). A 

autora aponta que essa expressão definida como “a habilidade de relacionar letras ou 

grafemas da palavra escrita com os sons ou fonemas detectados na palavra falada” (EHRI e 

SOFFER, 1999 apud SOARES, 2016 p.216), é mais adequada, pois “nomeia com mais 

precisão o nível mais avançado de consciência fonológica” (p.216).  

Da mesma forma, Morais (2012) evidencia que “o desenvolvimento de habilidades 

fonológicas é uma condição necessária, mas não suficiente, para uma criança atingir uma 

hipótese alfabética (MORAIS, 2012 p.91). Este, defende que práticas pedagógicas que 

incentivem o desenvolvimento de atividades de consciência fonológica são essenciais para a 

compreensão do sistema de escrita alfabética, pois por meio delas, as crianças tem a 

oportunidade de brincar com as palavras explorando os sons e a escrita delas. 

Por fim, Morais (2012) defende a necessidade do ensino sistemático que auxilie as 

crianças, desde cedo, a descobrirem as propriedades do sistema alfabético e argumenta que 

promover a consciência fonológica num quadro mais amplo de atividades de reflexão sobre as 
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palavras e sobre suas partes orais e escritas é essencial para auxiliar a criança se apropriar do 

sistema de escrita alfabética.  

 

3. Procedimentos metodológicos 

A escola pública onde realizamos o estudo foi selecionada por integrar o Núcleo de 

Alfabetização e Letramento da Rede Municipal de Ensino de Lagoa Santa, onde se 

desenvolve o projeto Alfaletrar, conforme mencionado anteriormente. O público-alvo da 

nossa investigação foram as crianças de 5 anos, que integram no município a turma chamada 

de  Infantil II. Esta turma foi escolhida por desenvolver um trabalho mais sistemático com a 

alfabetização e a professora acompanhada nesse primeiro ano foi indicada pela coordenação 

do referido Núcleo pelo seu engajamento com o projeto.  No início do ano de 2017, a turma 

era composta por 31 crianças, porém houve uma divisão de turnos e a turma permaneceu 

com 24 crianças. Dessa forma, o Infantil II do turno da tarde finalizou o ano com 24 

crianças, sendo 14 meninos e 9 meninas. 

 

Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos a observação e a análise 

documental. Sendo assim, realizamos observações semanais, durante 10 meses do ano de 

2017 (de Março a Dezembro), em dias da semana alternados. A escolha por observar dias 

diferentes da semana se deu devido à necessidade de apreender práticas e atividades que 

envolvem habilidades de reflexão fonológica em momentos diversos da rotina, uma vez que 

sabemos que há alterações de acordo com as aulas ministradas. Totalizamos 28 idas ao 

campo pesquisado, sendo 23 observações em sala de aula, em dias da semana distintos, 4 

encontros de participação em reuniões de repasse7, 1 reunião de formação de professoras8 e a 

 
7 Reuniões de Repasse são as reuniões em que as Coordenadoras do Núcleo de Alfabetização e Letramento de 

cada escola repassam, para todas as professoras de sua escola, os temas que foram estudados nas reuniões do 

Núcleo de Alfabetização e Letramento em conjunto com a professora Magda Soares. Neste encontro de estudo,  

metas e objetivos de trabalho são traçados e reajustados de acordo com as demandas teóricas e práticas da 

realidade das escolas e municípios.  

8 Regularmente, as coordenadoras do Núcleo oferecem oficinas para as professoras tendo em vista as 

necessidades individuais de cada escola e turma. Participamos de uma oficina que tinha como tema o 

procedimento das “casinhas”.  Esse procedimento tem como objetivo principal orientar a criança na identificação 

dos fonemas e a relação deles com as letras, pelo confronto horizontal e vertical das sílabas. 



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

 

686 

 

participação no Sarau de Poesias, evento da escola em um sábado letivo. Por meio do gráfico 

a seguir é possível vislumbrar os dias da pesquisa. 

 

Gráfico 1 – Registro das idas ao campo de pesquisa em 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Por fim, quanto ao registro dessas atividades, as observações foram redigidas em caderno de 

campo e realizamos gravação de vídeos em situações específicas, tais como jogos e outras 

explorações orais feitas pela docente. Além disso, para análise documental registramos por 

meio de fotos todas as atividades do caderno utilizado em sala de aula pelas crianças e os 

planejamentos semanais da professora. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio de observações e análise das atividades e dos planejamentos semanais da professora, 

em meio a diferentes práticas pedagógicas percebidas, identificamos três situações didáticas 

em que a consciência fonológica era sistematicamente desenvolvida na turma investigada. 

 
Para maiores informações sobre esse procedimento, 

ver:http://alfaletrar.org.br/uploads/general/jogos_atividades/atividade_casinhas_Alfaletrar.pdf  Acesso em”maio 

2019 
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Classificamos as atividades observadas num agrupamento de três situações didáticas: (i) 

exploração oral na abertura da aula, (ii) jogos de alfabetização e (iii) sequências didáticas.   

É importante mencionar que embora a docente realizasse planejamentos semanais 

envolvendo várias áreas de conhecimento (matemática, artes, música, linguagem oral e 

escrita e natureza e sociedade), e variando as formas de trabalho, isto é, desenvolvia as 

atividades propostas por diferentes estratégias tais como jogos, atividades xerografadas, 

exploração oral, pintura, dobradura, registros no caderno dos alunos, dentre outras 

atividades, focalizamos apenas as atividades que desenvolvem a consciência fonológica.  

Nos próximos tópicos iremos analisar cada situação didática observada. 

4.1 Exploração oral na abertura da aula  

A primeira situação didática em que observamos o trabalho sistemático com as 

habilidades de consciência fonológica foi na exploração oral na abertura da aula, situação essa 

que era realizada sistematicamente todos os dias. Constatamos que a exploração das 

habilidades de consciência fonológica acontecia todos os dias no início da aula, a partir da 

ênfase nos nomes de determinadas crianças, na leitura e exploração do alfabeto, bem como 

outros recursos usados pela professora, alternando-se as habilidades trabalhadas neste 

momento, ora com foco na sílaba inicial, ora nas rimas.  

Essa reflexão fonológica iniciava-se com a reflexão sobre os nomes dos ajudantes. 

Inicialmente estes eram escolhidos de acordo com a ordem alfabética e todo o trabalho 

realizado, oralmente, girava em torno desta escolha.  Em seguida, as crianças auxiliavam a 

professora na escrita do nome do colega escolhido e contavam o número de “pedacinhos” 

(sílabas) de seu nome, registrando-o posteriormente no quadro. Além disso, a professora 

variava o segmento sonoro focalizado nessa exploração, ou seja, mobilizava as crianças a 

pensarem sobre outras palavras que começavam parecido com o nome do ajudante (com a 

mesma sílaba) ou palavras que rimassem com os nomes dessas crianças.  

 

Além dessa exploração das habilidades de consciência fonológica, a professora conduzia 

também um momento de escrita coletiva em que se trabalhava a consciência de frases,  

palavras e o uso dos sinais de pontuação. Ainda, neste momento, as crianças ditavam uma 

frase sobre o dia, a partir de uma característica escolhida em grupo. Em seguida, realizava-se 

uma reflexão sobre os espaços entre as palavras, identificando o número de palavras e dos 



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

 

688 

 

numerais na frase escrita. Na imagem a seguir podemos verificar como esse registro, que 

favorece a consciência grafofonêmica, era realizado pela professora. 

 

 

FIGURA 1: Registro no quadro na abertura da aula 

Fonte: Fotos das autoras. 

 

Por fim, a exploração oral na abertura da aula também explorava outras áreas do 

conhecimento. Desenvolviam-se reflexões sobre as operações fundamentais da matemática 

(soma e subtração) por meio da contagem dos colegas presentes e propunha reflexões sobre o 

tempo a partir de um trabalho com o calendário. 

As situações didáticas desenvolvidas na abertura da aula revelam a intencionalidade da 

professora de promover a reflexão das crianças sobre a cadeia sonora da fala. As propostas 

feitas buscavam levar as crianças a pensar conscientemente sobre as partes das palavras, seja 

contando as partes das palavras (número de sílabas), pensando em novas palavras que 

começam com a mesma sílaba ou criando novas rimas a partir do nome do ajudante, isso tudo 

de forma oral e sistematizado posteriormente por meio da escrita. Morais (2012) aponta que 

ao serem pedidas para identificar palavras que rimam ou produzir uma palavra que rime com 

outra, “os aprendizes precisam estar atentos para semelhanças sonoras entre segmentos das 

palavras” (MORAIS, 2012 p.87), colaborando, assim, para a superação do realismo nominal 

(SOARES, 206). Da mesma forma, Soares (2016) ressalta os efeitos significativos das 

atividades que levam à percepção da possibilidade de segmentação das palavras e outras que 

levam a criança a confrontar rimas e aliterações com suas representações escritas, pois estas 
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podem “introduzir a compreensão da relação entre sons e os grafemas que os representam, ou 

seja, a compreensão do principio alfabético” (SOARES, 2016 p.184).   

 

Portanto, o trabalho desenvolvido com a consciência fonológica diariamente no início da aula 

é de extrema relevância, pois, conforme Soares (2016) esses tipos de atividades trazem 

avanços significativos na alfabetização uma vez que levam as crianças a refletirem sobre a 

cadeia sonora das palavras, dissociando-se do seu significado. Da mesma forma, embora a 

percepção de rimas e aliterações parece desenvolver-se espontaneamente nas crianças, a 

autora evidencia que para que essa sensibilidade avance para uma atenção dirigida 

intencionalmente para os sons das palavras “é necessário desenvolvê-la de foram sistemática 

por meio de atividades que levem criança a reconhecer explicitamente rimas ou aliterações e 

também produzir rimas e aliterações” (SOARES, 20116 p.184). 

 

4.2 Jogos de alfabetização 

 

O desenvolvimento de jogos pedagógicos de alfabetização foi a segunda situação 

didática em que a consciência fonológica foi sistematicamente trabalhada. Durante o ano de 

2017, a professora regente utilizou vários jogos com a turma que exploravam tanto a 

consciência fonológica quanto outras habilidades, tais como as correspondências 

grafofônicas. Dentre eles, encontramos três jogos, construídos pela professora e/ou por outros 

profissionais da escola, em que o objetivo principal era a o desenvolvimento de habilidades de 

consciência fonológica: o Jogo das rimas, Jogo dos sons e o Jogo dos sons iniciais.  

Dentre esses jogos, destacamos o jogo das rimas uma vez que pudemos observar a sua 

condução. O objetivo principal deste jogo era identificar uma trinca de rimas, a partir dos seus 

respectivos desenhos. O jogo era composto por 12 trincas de rimas (36 fichas) 9 e um mural 

com “bolsões” transparentes para pregar as fichas, como podemos ver na imagem a seguir.  

 

 
9 Palavras utilizadas no jogo: Menina-buzina-gelatina, Ninho-golfinho-moinho, cão-mão-pão, vaca-placa-faca, 

palito-dominó-avó, panela-janela-vela, pintor-tambor-flor, papel-anel-pastel, fogueira-mangueira-torneira, apito-

pirulito-palito e gaiola-viola-bola. 
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FIGURA 2: Jogo das rimas. 

Fonte: Fotos das autoras. 

 

Antes de iniciar o jogo, a professora distribuía as fichas com imagens, duas para cada 

criança, dizendo o nome em voz alta em conjunto com as crianças. Em seguida, explicava as 

regras do jogo, ou seja, em cada rodada um aluno irá trazer a sua imagens e fixá-la no mural 

(“bolsão”) na frente da sala e, a partir desta imagem, as outras crianças da turma deverão 

observar se a sua ficha rima com a ficha fixada no mural. Em caso afirmativo, a criança 

deveria ir à frente da sala colocá-la ao lado. 

Após esse momento inicial, a professora solicita a um aluno para trazer a sua imagem 

e fixa-a no mural (“bolsão”) do jogo na frente da sala. Em seguida, coletivamente as crianças 

são conduzidas a falarem os nomes das imagens contidas em suas fichas e a perceberem qual 

“combinava” com a imagem trazida pela colega. Durante a execução desse jogo, a professora 

auxiliava os alunos na reflexão fonológica pronunciando de forma diferenciada, “cantada”, o 

final das palavras para destacar as rimas. Da mesma forma, quando uma criança trazia uma 

imagem que não rimava, a professora perguntava para a turma e eles decidiam coletivamente 

se as imagens realmente combinavam ou não.  

Com esta e outras situações vivenciadas constatamos que, nesta turma, os jogos são 

um importante elemento na prática desta professora. Identificamos, assim como pontua 

Morais e Leite (2005) apud Brandão, Ferreira, Alburqueque et al (2009) a possibilidade de, 

por meio dos jogos e de forma lúdica, os aprendizes serem 

 

Ajudados a começar a observar certas propriedades do sistema alfabético 

(como a ordem, a estabilidade e a repetição de letras nas palavras), ao mesmo 

tempo em que, divertindo-se, analisam as semelhanças sonoras (de palavras 

que rimam ou têm sílabas iniciais ou mediais iguais) (...) (p.16). 
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Por fim, Morais, Albuquerque e Leal (2005), evidenciam que “o “brincar com a 

língua” faz parte das atividades que realizamos fora da escola desde muito cedo” (p. 118). 

Dessa forma, compreendemos a importância e a necessidade de jogos na alfabetização, para 

que os alunos tenha a oportunidade, desde a Educação Infantil, de “aprender brincando” ou 

“brincar aprendendo” (MORAIS, ALBUQUERQUE e LEAL, 2005 p.130). 

4.3 Sequências didáticas construídas a partir de um texto-referência 

A última situação didática que identificamos foram sequências didáticas que 

exploravam um conjunto de atividades xerografadas construídas a partir de um texto 

referência que buscavam, dentre outras habilidades, a reflexão sobre os sons da fala. 

Utilizamos aqui o entendimento de sequência didática conforme Zabala (1998) como uma 

sequência de atividades estruturadas que se relacionam a fim de alcançar certos objetivos 

determinados (ZABALA, 1998). O planejamento da professora era organizado a partir de um 

texto base que norteava as atividades desenvolvidas das diferentes áreas do conhecimento. 

Esses textos – poesias, parlendas, trava-línguas ou histórias - eram explorados pela 

professora anteriormente por meio de músicas, brincadeiras ou leitura de histórias, 

respeitando a sua natureza lúdica e tradição oral.  

Morais (2012) aponta que o trabalho com esses textos, que as crianças conhecem ou 

aprendem de cor, “permite uma rica exploração dos efeitos sonoros acompanhada da escrita 

de palavras” (p.94), em decorrência das rimas, aliterações e repetições e outros recursos 

sonoros presentes nos textos.  A partir disso, para o autor, “cria-se um bom espaço para que os 

meninos e meninas, curiosamente, comecem a prestar mais atenção nas palavras e em suas 

partes orais e escritas (...)” (MORAIS, 2012 p.94). 

 

Então, identificamos 9 sequências didáticas e as organizamos e nomeamos de acordo com o 

título do texto que a professora trabalhava em sala, a saber: “Salada de Frutas”, “Sapo dentro 

do saco”, “Macaco apaixonado”, “Brincadeiras”, “A caixa maluca”, “O trem de ferro”, “A 

coruja”, “O gato” e “Fogo no céu”.  

 

As sequências didáticas realizadas constituem um importante elemento da exploração da 

consciência fonológica na turma do Infantil II devido à exploração coletiva do texto e pelas 

atividades xerografadas desenvolvidas a partir do texto. A exploração do texto, no primeiro 

momento, acontecia oralmente, recitando os trava línguas ou parlendas, por exemplo. As 
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crianças também eram levadas, oralmente, a refletir sobre as semelhanças sonoras das 

palavras do texto.   

 

O texto trabalhado ficava fixado, em letras grandes, na sala e a professora o explorava 

coletivamente. Além dos aspectos linguísticos, a exploração de outros elementos do texto, 

tais como título e autor eram também trabalhados com as crianças. Quanto ao apoio da 

escrita na reflexão fonológica, Morais (2012) defende que “as crianças possam se beneficiar 

da presença da escrita das palavras, enquanto refletem sobre seus segmentos orais.” 

(MORAIS, 2012 p.93). Então, a professora solicitava que as crianças realizassem pequenas 

tarefas no texto. As crianças iam até o texto, individualmente ou em dupla, com uma caneta 

hidrocor e realizavam essas tarefas, ou seja, identificavam as palavras que rimavam, 

identificavam uma palavra específica ou contavam o número de sílabas da palavra destacada. 

Além disso, os alunos, com o auxilio da professora também coloriam os espaços entre as 

palavras do texto e, coletivamente, contavam a quantidade de palavras naquele texto, assim 

outras habilidades eram trabalhadas tais como a consciência de frases e palavras. 

 

 

FIGURA 3:  Cartaz feito pela professora com o texto referência da sequência didática “O 

SAPO DENTRO DO SACO” 

Fonte: Fotos das autoras. 

 

A partir desses textos, a professora organizava as atividades xerografadas das 

sequências didáticas, que constituíram um importante elemento de analise das habilidades de 

consciência fonológica. Além disso, é importante desatacar que as sequências didáticas 
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também dialogavam com outras áreas do conhecimento, em uma proposta interdisciplinar e 

também com outros elementos e habilidades importantes para o trabalho com Alfabetização 

e Letramento, bem como inseriam outras atividades para além das atividades xerografadas.  

A sequência didática “O SAPO DENTRO DO SACO” pode ser citada como um 

exemplo dessa maior abrangência na exploração da temática e do texto. Ela ilustra a 

preocupação da professora em trazer diferentes gêneros, textos e, de forma lúdica, trabalhar a 

temática proposta. Além das atividades que se voltavam para a apropriação do sistema de 

escrita alfabético, nesta sequência, a docente trouxe para a turma diferentes livros literários 

que compartilhavam da temática estudada, os sapos. Acompanhamos a leitura dos livros “O 

saco” dos autores Ivan e Marcelo e “A boca do sapo” de Mary França e Eliardo França. 

Neste primeiro, a leitura foi realizada com diferentes entonações, sons e vozes diferentes 

para cada personagem. Além disso, durante a exploração dessa sequência didática a 

professora propôs uma pesquisa sobre os animais. As crianças discutiram sobre as 

características dos sapos, aprenderam sobre os anfíbios e os répteis e, por fim, fizeram uma 

dobradura do sapo na aula de artes.  

Dentre todas as atividades coletadas das 9 sequências didáticas, obtivemos o total de 

129 atividades xerografadas. Classificamos as atividades de acordo com a área de 

conhecimento. Assim, permaneceram 92 atividades em que alguma habilidade de 

alfabetização estava sendo focalizada. Por fim, dentre essas 92 atividades, identificamos 28 

atividades que, entre outros objetivos, buscaram desenvolver a percepção fonológica e a 

reflexão sobre a pauta sonora e gráfica das palavras como explicitado no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2- Classificação das atividades xerografadas. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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A fim de vislumbramos as diferentes habilidades de consciência fonológica que a 

professora explorava com as crianças, analisamos as atividades, buscando perceber o tipo de 

segmento sonoro focalizado, a posição em que essa exploração acontecia na palavra e o tipo 

de operação cognitiva requerida.  Nas atividades xerografadas que desenvolviam a 

consciência fonológica, observamos a reflexão sobre os segmentos sonoros da sílaba e das 

rimas. Das 28 atividades, o segmento sonoro da sílaba foi focalizado em 21 delas, em três 

diferentes propostas, variando operações cognitivas e posição na palavra, a saber, atividades 

que exploram a sílaba inicial, na qual identificamos 10 atividades, outras que exploram a 

sílaba final, 3 atividades, e, por fim, 8 atividades que exploram a quantidade de sílabas das 

palavras. Como podemos perceber no gráfico, as atividades que focalizam o segmento 

sonoro da sílaba compõem 75% das atividades realizadas, enquanto as que exploram as 

rimas 25%. 

 

Gráfico 3- Resultado dos segmentos sonoros priorizados nas atividades xerografadas das 

sequências didáticas. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

As atividades a seguir exemplificam as diferentes posições e operações cognitivas 

requeridas nas atividades que integram este grupo que tem como segmento sonoro destacado 

a sílaba. 
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FIGURA 4: Atividades que exploram o segmento da silaba: inicial, final e número de sílabas, 

respectivamente. 

Fonte: Fotos das autoras. 

 

Do mesmo modo, também constatamos 7 atividades de consciência fonológica cujo 

segmento sonoro focalizado são as rimas. Observamos que a sistematização por meio da 

escrita de palavras após o desenvolvimento das habilidades envolvendo a rima, assim como 

nas atividades que exploram a consciência silábica, é algo recorrente. Conforme já 

apresentado, a presença da escrita na reflexão fonológica é essencial, pois de acordo com 

Morais (2012) “as unidades escritas do alfabeto têm um papel fundamental para nos 

tornarmos conscientes sobre as unidades sonoras das palavras” (MORAIS, 2012 p.93).  

 

 

FIGURA 5: Atividades que exploram o segmento da rima. 

Fonte: Fotos das autoras 
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Por fim, concluímos a professora alterna as habilidades da consciência fonológica exploradas, 

os segmentos sonoros focalizados e a posição destes nas atividades. É importante mencionar 

que não identificamos atividades que explorassem o segmento sonoro do fonema, em 

decorrência da característica desse segmento sonoro e do momento em que as crianças se 

encontram, isto é, etapas iniciais de compreensão do funcionamento do sistema de escrita. 

  

5. Considerações finais 

 

Neste trabalho analisamos diferentes situações didáticas realizadas para o 

desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica em uma turma de crianças de 5 

anos. Por meio da coleta de dados apreendemos uma variedade de estratégias usadas no 

desenvolvimento dessas habilidades. Identificamos três práticas de alfabetização sistemáticas 

que possibilitam o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica de maneira 

lúdica, prazerosa e contextualizada (a exploração oral na abertura da aula, os jogos de 

alfabetização e sequências didáticas construídas a partir de um texto-referência). 

 

Concluímos que além de diversificar as estratégias didáticas utilizadas na turma, a 

professora também alterna a atenção das crianças aos segmentos sonoros, ora a silaba ora a 

rima. Ao que se refere às habilidades desenvolvidas, a professora possibilita a exploração de 

diversas habilidades de consciência fonológica, ou seja, varia tanto as operações cognitivas 

requeridas como o lugar em que esta reflexão é direcionada: início ou fim da palavra. A partir 

das atividades das sequências didáticas, constatamos também a intencionalidade da professora 

em promover como desdobramento das atividades, a exploração da escrita das palavras que 

antes tinham sido exploradas apenas em seu aspecto sonoro. Essa escrita como apontam 

Morais (2012) e Soares (2016) constituem um aspecto essencial para as crianças avançarem 

na em seu processo de alfabetização.   

 

Por fim, “considerando a complexidade e diversidade do construto consciência 

fonológica e, consequentemente, suas diferentes implicações para a alfabetização” (SOARES, 

2016 p.171) ressaltamos a importância e necessidade do professor variar as estratégias e 

atividades desenvolvidas na turma. A consciência fonológica possui um papel importante na 

aprendizagem e a compreensão dessas habilidades, suas variações e as práticas pedagógicas 
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descritas neste trabalho são fundamentais para promover um contexto em que as crianças se 

alfabetizem brincando com as palavras. 
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Uma prática de avaliação e monitoramento da aprendizagem no ciclo de 

alfabetização 

Paula Pires da Silva 

Secretaria de Município da Educação do Rio Grande - RS 

 

Resumo: Este trabalho tem por enfoque os processos de avaliação e monitoramento da aprendizagem 

das crianças no Ciclo de Alfabetização. Trata-se de um relato de experiência da prática pedagógica de 

avaliar e monitorar, que venho realizando em turmas de 1º ano do Ensino Fundamental de uma Escola 

Municipal do Rio Grande - RS desde 2017. Entendendo a avaliação da aprendizagem em sua 

dimensão formativa que constitui o processo de formação dos sujeitos no cotidiano escolar 

(FERNANDES; FREITAS, 2007 e BOTH, 2008), apresento e problematizo os diversos 

procedimentos, instrumentos e recursos que fui ao longo de 14 anos de experiência no Magistério 



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

 

698 

 

elaborando. Estas elaborações possibilitaram a apropriação de uma prática avaliativa em direção ao 

acompanhamento da aprendizagem das crianças. Estes recursos e estratégias que denomino de 

“artefatos” pedagógicos de avaliação e monitoramento, auxiliam, norteiam e redirecionam o meu 

planejamento e fazer docente.  

Palavras-chave: Alfabetização. Monitoramento. Avaliação  

Introdução  

[...] a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através do 

qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, 

eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relações com a 

realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de 

outra. (TARDIF, 2002, p. 53). 

 

 Inicio o texto com as palavras de Tardif (2002), pois as mesmas sustentam o trabalho 

aqui apresentado, pois trata-se de um relato da minha prática, a qual fui construindo ao longo 

da docência, a partir de cursos de formação, de experimentos e de muita reflexão sobre a 

prática cotidiana da sala de aula. Analisando a realidade da turma e contextualizando em cada 

situação vivenciada.  

Assim, o trabalho aqui relatado apresenta um recorte da prática pedagógica que tenho 

construído durante alguns anos nas classes de alfabetização de crianças. A escola onde atuo 

fica no Município de Rio Grande- RS. Neste recorte trago, especificamente os procedimentos, 

recursos e instrumentos que tenho utilizado ao longo destes últimos três anos nas turmas de 

primeiro ano do Ensino Fundamental. Sou professora municipal desde 2005, e ao longo da 

minha trajetória docente fui me constituindo Alfabetizadora, sendo que este campo sempre 

me despertou identificação e, ao mesmo tempo, inquietação por conta dos desafios e da 

tamanha complexidade que envolve o processo de alfabetizar crianças.   

Com a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos, foi instituído o “Ciclo de 

Alfabetização”, que foi para nós professores alfabetizadores um grande desafio. A 

“progressão continuada” e a “não retenção” do primeiro para o segundo ano e do segundo 

para o terceiro ano, desestabilizaram com minhas concepções de infância, de alfabetização e, 

também, de avaliação. A Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010 que fixa Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos discorre que, durante os 

dois anos iniciais do Ciclo de Alfabetização, a avaliação deve ser processual e cumulativa de 

forma a sobrepor os aspectos qualitativos aos quantitativos, ou seja, trata-se de uma 

progressão continuada, não permitindo a retenção das crianças durante esses dois anos iniciais 



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

 

699 

 

no ciclo. Dessa forma, o entendimento de “progressão continuada” difere-se totalmente de 

“promoção automática”. A Resolução nº 7/2010, defende que avaliação durante o ensino-

aprendizagem não será prejudicada, nem tão pouco fragilizada, e que esta é entendida como 

um processo que garante a aprendizagem de cada criança de forma contínua e progressiva. 

Ainda sobre a progressão continuada, a Resolução nº 7/2010, aponta para a 

democratização do ensino, quando trata das articulações e da continuidade na trajetória 

escolar e discorre em seu Artigo 30, que os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem 

assegurar:  

III - a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no 

Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do 

primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro.  

§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua 

autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os 

três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um 

ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os 

alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 

aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos 

(BRASIL, 2010, p. 8-9).  

 

Estas mudanças trouxeram a necessidade de repensar o meu do papel de 

alfabetizadora, bem como, da prática avaliativa que vinha propondo em relação a 

aprendizagem das crianças no Ciclo de Alfabetização. Neste contexto de mudanças, nos 

últimos anos tenho buscado instrumentos, procedimentos e recursos que colaborem neste 

percurso avaliativo que considero hoje, fundamental para a eficiência do meu trabalho 

enquanto alfabetizadora e, mais importante, para o sucesso e avanço das aprendizagens das 

crianças. 

A concepção de avaliação que trago para discutir neste relato de experiência, converge 

com a ideia de uma escola inclusiva, que considera a bagagem experiencial e formativa das 

crianças; que entende os mesmos como sujeitos ativos e protagonistas do processo individual 

e, também coletivo, na apropriação e construção dos conhecimentos trabalhados no espaço 

escolar.  

Diante dos desafios apresentados pela legislação e da importância de construir uma 

prática avaliativa que monitora e acompanha a aprendizagem das crianças apresento, na 
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primeira seção, a perspectiva de avaliação e monitoramento da aprendizagem tomada como 

referência teórica por mim para desenvolver esta prática com as crianças em processo de 

alfabetização. Partindo de uma compreensão de avaliação como elemento de articulação que 

incide na aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo (MÉNDEZ, 2002), e ainda 

entendendo a dimensão formativa que constitui o processo de formação dos sujeitos no 

cotidiano escolar, utilizo autores como Fernandes e Freitas (2007), Both (2008), para 

subsidiar esta discussão.  

Na segunda seção, apresento e problematizo os diversos procedimentos, instrumentos 

e recursos, que fui ao longo dos anos de experiência no Magistério construindo, 

experimentando e me apropriando e, finalmente, utilizando em minha proposta avaliativa. A 

estes, nomeio de “artefatos” pedagógicos de avaliação e monitoramento porque auxiliam, 

norteiam e redirecionam o meu planejamento e minha intervenção pedagógica. Assim, 

proponho discutir acerca dos procedimentos, instrumentos e recursos que utilizo, fazendo uma 

análise destes e destacando a sua relevância na garantia do direito que todos têm de aprender, 

conforme seu tempo e sua trajetória. Para alicerçar e dar significados a estes artefatos utilizo, 

como base teórico-prática, principalmente, os cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa – PNAIC, considerando que estas referências puderam ser aprofundadas, a 

partir da experiência que tive como Orientadora de Estudos Municipal durante os anos de 

2013- 2015 e Formadora Regional do PNAIC, entre 2017- 2018. Nesses anos de imersão nas 

concepções e perspectivas trazidas pelos textos, tive maior clareza e propriedade diante da 

tarefa de avaliar, de ensinar e aprender nas classes de alfabetização. A seguir, apresento 

alguns referenciais sobre a prática de avaliação e monitoramento da aprendizagem de crianças 

em processo de alfabetização.  

 

Perspectivas de Avaliação da Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização 

A perspectiva de avaliação aqui defendida contrapõe-se a concepção de uma escola 

seletiva e excludente, pois considera a avaliação como um processo, que tem o objetivo não 

de medir resultados, mas sim de acompanhar e de redirecionar a prática pedagógica às reais 

necessidades das crianças em fase de alfabetização. Historicamente, as práticas de avaliação 
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desenvolvidas nas escolas foram excludentes e classificatórias, avaliava-se para medir as 

aprendizagens das crianças e então classificá-las em aptas ou não aptas. Quem não se 

adequava as formas de aprender e não passava nos testes avaliativos padronizados era 

excluído do processo de aprender.  

Atualmente se tem discutido muito sobre a necessidade de avançar, cada vez mais, em 

relação às concepções de avaliação em uma direção de inclusão e acompanhamento da 

aprendizagem, pois ainda temos muito a desmistificar sobre as práticas avaliativas escolares. 

Neste sentido, busco realizar uma prática docente cotidiana que supere a ideia do processo 

avaliativo como instrumento de exclusão e, procuro viabilizar seu caráter “contínuo, 

inclusivo, regulador, prognóstico, diagnóstico, emancipatório, mediador, qualitativo, 

dialético, dialógico, informativo, formativo-regulado” (CRUZ, 2012, p.19). 

A avaliação, nesta perspectiva, é o ponto de partida do planejamento porque a partir 

dela é possível identificar “o que os alunos já sabem”, objetivar “o que eles precisam 

aprender”, e antecipar “quais as ações pedagógicas” serão necessárias para garantir as 

aprendizagens pertinentes. Segundo Leal (2003), as finalidades centrais de uma proposta 

avaliativa formativa seriam: 

[…] avaliar para identificar conhecimentos prévios; avaliar para conhecer as 

dificuldades e planejar as atividades adequadas; avaliar para verificar o 

aprendizado e decidir o que precisa retomar; avaliar para verificar se os 

alunos estão em condições de progredir; avaliar para verificar a 

utilidade/validade das estratégias de ensino; avaliar as estratégias didáticas 

para redimensionar o ensino (LEAL,2003, p. 30). 

 

 Esses aspectos indicam a necessidade da escola ter objetividade em seu currículo, ou 

seja, quais os objetivos projetados para cada ano e ainda, quais os critérios de avalição são 

tomados por referência para acompanhar as aprendizagens a serem consolidadas. Sem a 

clareza destes aspectos fica comprometido o avanço das crianças e a intervenção docente 

poderá não acontecer, por não ter no horizonte os diferentes objetivos propostos. Não basta a 

proposta do Ciclo de Alfabetização garantir a não repetência da criança, é necessário, 

conforme ressalta Cruz (2012, p. 19), “criar mecanismos para atender todas as crianças, para 

que avancem por meio das progressões e sucessões necessárias para o aprofundamento dos 

conteúdos a cada ano”.  
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Na escola aonde atuo, esse movimento de rever e adaptar os currículos para cada ano 

tem sido uma prática recorrente. Atualmente o currículo do primeiro ano foi adequado e 

organizado de forma a atender as necessidades e realidades das crianças que ali frequentam, 

sem perder de vista a garantia do direito que todos(as) têm de aprender, expresso nos 

documentos curriculares oficiais e na visão, da maioria dos professores, que fazem parte desta 

escola. Assim, temos buscado reorganizar alguns aspectos curriculares, no sentido de poder 

efetivar uma continuidade na aprendizagem das crianças entre os anos do ciclo da 

alfabetização. 

Nesta direção, Fernandes (2011, p.132) afirma que “a avaliação de percursos de 

aprendizagem dos alunos no contexto das salas de aula só tem significado se estiver 

fortemente ligada com a aprendizagem e com o ensino”. Sendo assim, a avaliação não se dá 

de forma isolada, ela serve como um elemento de articulação que “alimenta” e é “alimentada” 

pelo desenvolvimento das atividades realizadas no cotidiano escolar. Acredito que, “o ensinar 

e o avaliar estreitam laços tão profundos que ambos perdem a razão de ser quando estes são 

quebrados” (BOTH, 2008, p. 22).  

Diante do exposto, a avaliação está atrelada ao processo de ensinar e aprender. Ela é 

concebida como um processo articulado ao ensino e tem por finalidade a aprendizagem dos 

sujeitos. A avaliação propicia que os professores conheçam sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens dos estudantes, e que os próprios estudantes conheçam o percurso vivenciado 

no processo de ensino-aprendizagem. É esta perspectiva de proposta avaliativa que tenho 

perseguido em minha prática pedagógica, em um movimento de experimentar e rever 

procedimentos e instrumentos. Acredito que assim, vou me aproximando de uma avaliação 

formativa, a qual tem sustentado e orientado o meu planejamento semanal. Como afirma Both 

(2008, p.126) “a avaliação é um dos aspectos principais do processo de aprendizagem. Na 

verdade, avaliação e ensino se equivalem quando, por processo interativo, dão realidade à 

aprendizagem”.  

Desse modo, a avaliação é concebida como uma ação gradativa e, por isso não ocorre 

de forma estanque. Ela não se restringe a um único momento, e sim permeia e subsidia toda a 

continuidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes. Nesta direção, o ato de aprender, 

ensinar e avaliar é dialógico e, segundo Tardif e Lessard (2005), é marcado por interações 

humanas e a avaliação enquanto dimensão humana, subsidia o desenvolvimento do 
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conhecimento dos sujeitos que a praticam. Méndez (2002) discorre, sobre essa ação dialógica 

e diz que: 

A avaliação age, então, a serviço do saber e das pessoas que aprendem. Ela 

deveria ser o momento no qual quem ensina e quem aprende encontram-se 

com a sã intenção de aprender. Avaliamos para conhecer e aprendemos com 

a avaliação. Somente assegurando a aprendizagem podemos assegurar a 

avaliação, isto é, a boa avaliação, que forma continuamente, que seria 

também significativa e catalisadora de novas aprendizagens. Avaliamos 

enquanto aprendemos; aprendemos enquanto avaliamos (MÉNDEZ, 2002, p. 

65). 

 

Neste sentido, a avaliação é uma “via de mão dupla”, em que a aprendizagem acontece 

de forma simultânea entre os sujeitos que a praticam, ou seja, enquanto o(a) professor(a) 

avalia ele aprende sobre o desenvolvimento dos estudantes e pode também se auto avaliar. E, 

ao serem avaliados os estudantes aprendem sobre o seu percurso durante o processo de 

ensino-aprendizagem e podem, além de se auto avaliarem, avaliar a ação do(a) professor(a). 

Fernandes e Freitas (2007, p. 23), afirmam que o ato de avaliar faz parte do processo de 

ensino e de aprendizagem, defendem que não ensinamos sem avaliar e, portanto, não 

aprendemos sem avaliar.  

Dessa forma, rompe-se com a falsa dicotomia entre ensino e avaliação, como se esta 

fosse apenas o final de um processo. Os autores, acima referenciados, ainda defendem que no 

cotidiano da sala de aula, há uma intensa relação entre professores(as) e estudantes que 

propicia o contínuo emergir de juízos de valor que são expressos em observações e 

comentários públicos sobre o desempenho, sobre o comportamento em sala e sobre os valores 

e atitudes, tanto de professores como de estudantes (FERNANDES e FREITAS, 2007). 

Diante das ideias expostas, constato que a concepção de avaliação é ampliada e 

redimensionada. A avaliação, que comumente era confundida com um procedimento de 

fechamento das atividades, proposto em um dado período, passa a considerar todo o processo 

de ensino e aprendizagem dos educandos. Visto que, a avaliação se dá em um processo que se 

articula ao ensino, possibilitando aprendizagens e, ao mesmo tempo, proporciona o 

aprofundamento de relações entre os sujeitos envolvidos no próprio processo avaliativo. A 

relação de interdependência dos sujeitos que praticam é evidente, pois vivenciam a avaliação 

de tal forma que - o ato de avaliar implica em aprender e o ato de aprender requer que se 

avalie! 
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O envolvimento dos sujeitos responsáveis no processo de ensinar, aprender e avaliar é 

de fato importante. O professor e a escola, o estudante e sua família, são agentes que fazem 

parte do sucesso ou do fracasso da aprendizagem das crianças, e, portanto, tem seus papéis 

evidenciados. Todos são fundamentais na tarefa de superar os desafios pedagógicos postos 

diante do ato de aprender. Conforme destaca Leal, Albuquerque e Morais (2012), o 

rendimento do estudante requer uma ação conjunta: 

Nessa perspectiva, os resultados do não atendimento das metas escolares 

esperadas em determinado período do tempo são vistos como decorrentes de 

diferentes fatores sobre os quais é necessário refletir. A responsabilidade, 

então, de tomar as decisões para a melhoria do ensino, passa a ser de toda a 

comunidade. Ou seja, o baixo rendimento do estudante deve ser analisado e 

as estratégias para que ele aprenda devem ser pensadas pelo professor, 

juntamente com a direção da escola, a coordenação pedagógica e a família 
(LEAL, ALBUQUERQUE e MORAIS, 2012, p. 100).   

 

 A família presente é fundamental neste processo, ao ponto que a parceria entre esta e a 

escola só funciona quando ambos caminham na mesma direção. Sendo a escola a detentora do 

conhecimento científico, cabe a ela fornecer e promover nessa relação, todo o suporte 

necessário a família, para que ela entenda seu papel no desenvolvimento das aprendizagens de 

seus/suas filhos(as). É importante também que esse esforço leve em consideração os aspectos 

particulares da situação social e cultural de cada família, e saber que estas influenciam de 

forma decisiva o equilíbrio desta, e consequentemente o processo de ensino e aprendizagem 

de cada criança. 

Também, é fato que as famílias são as maiores responsáveis pelo desenvolvimento, 

tanto social quanto psicológico de seus/suas filhos(as), e que estes, por sua vez, devem buscar 

estreitar essa relação com a escola. É indispensável que as famílias se aproximem da escola, 

sempre questionando, sugerindo e interagindo de forma a fornecer elementos que permitam 

aos agentes escolares elaborarem ideias e discussões com seu corpo docente, a fim de 

construírem iniciativas que abarquem as necessidades das crianças. 

Essa ligação estreita e permanente entre os professores e os responsáveis leva, pois, a 

uma rede de colaboração mútua. Esta parceria acaba tendo bons resultados e, frequentemente, 

gera nos comportamentos das crianças grandes avanços na no processo de aquisição de sua 

alfabetização. 



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

 

705 

 

 A partir desta compreensão, avalia-se então com diferentes finalidades e por diversas 

necessidades. O foco é no estudante, mas este também deve estar voltado para o nosso 

trabalho pedagógico, ou seja, avaliar o que o estudante aprendeu, mas também avaliar o 

porquê ele não aprendeu, se as estratégias e oportunidades de aprendizagem propiciadas, estão 

sendo adequadas. Todos estes aspectos da prática avaliativa são condição para o sucesso do 

processo de ensino aprendizagem. Este movimento reflexivo construtivo sobre a prática é o 

que tenho realizado a todo momento porque busco observar os dados que obtenho para que 

estes sirvam de fonte para a continuidade do trabalho e/ou redimensionamento da minha 

intervenção pedagógica. Ao analisar as respostas direcionadas pelos(as) alfabetizandos(as) 

numa estratégia avaliativa, numa atividade coletiva, ou até mesmo, ao observar as crianças 

manipulando um jogo, consigo ter acesso ao repertório de conhecimentos que eles já 

dominam; como pensam sobre determinado conteúdo e em que áreas meu planejamento 

precisa ser direcionado. 

Considerando as múltiplas facetas que tem o processo de avaliar, Leal, Albuquerque e 

Morais (2012) listam uma série de finalidades para as quais a avaliação objetiva-se, dentre 

elas estão: conhecer as crianças, considerando as características da infância e o contexto extra 

escolar; conhecer e potencializar as suas identidades; conhecer e acompanhar o seu 

desenvolvimento; identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, nas diferentes áreas do 

conhecimento e trabalhar a partir deles; conhecer as dificuldades e planejar atividades que os 

ajudem a superá-las. 

Redirecionando o olhar para o trabalho docente e a escola, é preciso ficar ainda mais 

atento, pois as pistas levantadas a partir deste diagnóstico podem sinalizar caminhos que 

levarão a diferentes ações. E, estas têm colaborado muito na superação dos diversos desafios 

pedagógicos implicados no processo de ensinar e aprender. Para descobrir diferentes 

caminhos, Leal, Albuquerque e Morais (2012) ressaltam a necessidade de avaliar para 

verificar se: o estudante está se engajando no processo educativo; o estudante está realizando 

as tarefas propostas; se o(a) professor(a) está adotando boas estratégias didáticas; o(a) 

professor(a) utiliza recursos didáticos adequados e, em caso negativo, quais são os motivos 

para a não-utilização; ele(a) mantém boa relação ou não com os meninos e meninas e os 

motivos para a manutenção dessas relações de aprendizagem;  a escola dispõe de espaço 

adequado; se administra apropriadamente os conflitos e, em caso negativo, quais são os 
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motivos para a sua não-administração; se a família garante a frequência escolar da criança, se 

os incentiva a participar das atividades escolares e, em caso negativo, quais são os motivos 

para o não-incentivo; se a escola garante aos estudantes e a suas famílias o direito de 

informar-se e discutir sobre as metas de cada etapa de estudos, sobre os avanços e 

dificuldades reveladas no dia-a-dia. 

Diante disso, uma prática avaliativa que persegue uma perspectiva formativa, deve 

reconhecer a multiplicidade de formas de aprender, bem como as diferentes trajetórias de vida 

dos estudantes, e sabendo disso, deve flexibilizar os objetivos, os conteúdos, as formas de 

ensinar e de avaliar. E enfim, é preciso contextualizar o currículo tornando-o cada vez mais 

significativo e inclusivo.  

Com o propósito de efetivar uma prática avaliativa na perspectiva apontada, tenho 

experimentado diferentes procedimentos e instrumentos para acompanhar e monitorar a 

aprendizagem das crianças. É o que passo a tratar a seguir.  

 

Instrumentos e procedimentos de avaliação: estratégias de monitoramento da 

aprendizagem 

 

  Acredito que a avaliação só faz sentido se ela for promotora da melhoria da 

aprendizagem dos estudantes. E é isso que tenho buscado ao longo da minha trajetória como 

docente alfabetizadora, busco melhorar minhas estratégias tanto de ensino, quanto de 

avaliação, pois acredito que estes processos caminham juntos, paralelos, um redirecionando o 

outro. Nos percursos trilhados até aqui, nos caminhos de ensinar, aprender e avaliar, fui 

construindo, me apropriando e utilizando alguns recursos, instrumentos, procedimentos e 

estratégias de monitoramento que têm colaborado muito com o meu fazer pedagógico. Tenho 

me convencido que eles, aos poucos me conduzem para a consolidação de uma prática 

pedagógica alfabetizadora mais consistente, eficiente e inclusiva. 

A base teórico-prática utilizada na elaboração e sustentação destes “artefatos” 

pedagógicos de avaliação e monitoramento está fortemente alicerçada em estudos 

provenientes da experiência que obtive como Orientadora de Estudos Municipal e Formadora 

Regional do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, o qual participei 

durante os anos de 2013- 2015 e 2017-2018. 
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Se pensarmos no processo de ação da avaliação e sua função diagnóstica, temos como 

objetivo o conhecimento de cada criança e do perfil de toda uma turma, no que se refere a 

seus desempenhos ao longo da aprendizagem e à identificação de seus progressos; suas 

dificuldades e descompassos em relação às metas esperadas. Batista (2005) nesse sentido, 

questiona: 

E por que introduzir a função de monitoramento no conjunto de ações e 

funções avaliativas? A ação de monitorar abrange duas dimensões: 

acompanhar e intervir. Quando se acompanha de perto um processo de 

aprendizagem, passo a passo, amplia-se a possibilidade de perceber avanços 

e rupturas. Mais do que isso: criam-se oportunidades de alterar a rota 

traçada, propor outras formas de organização dos alunos, outras ações ou 

estratégias de ensino. Pode-se, enfim, replanejar as metas e corrigir o fluxo 

de nossas ações. Por isso, o monitoramento tem uma função preventiva e 

permite que a ação docente se oriente por um prognóstico positivo: ele 

indica o que fazer para que o aluno resgate a oportunidade de aprender, antes 

que as avaliações burocráticas apareçam com uma sentença fatal de fracasso, 

ou antes que se leve muito tempo para se descobrir que não houve a 

aprendizagem suposta ou esperada (BATISTA, 2005, p. 13-14). 

 

A partir da crença de que é preciso acompanhar para intervir, apresento os artefatos 

pedagógicos de avaliação e monitoramento, que atualmente utilizo em minha prática 

avaliativa e da ação da escola da qual participo. Assim, trago a minha ação frente ao processo 

de avaliar as crianças: como aprendem? o que aprendem? e o que falta aprender? Cabe dizer, 

que estas questões são respondidas a partir dos critérios definidos para cada ano do ciclo da 

alfabetização. 

 

1ª Ação- Entrevista com os pais ou responsáveis 

 

 Uma das minhas primeiras preocupações ao assumir uma turma de alfabetização, é 

conhecer sua trajetória pessoal e também escolar. Para isso utilizo de uma entrevista 

específica para as famílias dos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

construída e revisitada anualmente pelos profissionais da escola (gestores e alfabetizadores). 

Este instrumento é realizado, a fim de conhecer o contexto familiar em que a criança se 

encontra; saber das especificidades (idade, saúde, rotina fora da escola, etc...) de cada criança; 
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acolher a expectativa da família a respeito da escola e, também, conhecer a trajetória escolar 

da criança. 

A partir deste instrumento consigo ter um primeiro mapeamento das experiências 

vividas e acumuladas por esta criança. É um diagnóstico bem inicial, mas que será de 

fundamental importância quando confrontado com outras informações que vão sendo 

coletadas ao longo do ano letivo. 

 

2ª Ação- Avaliação diagnóstica inicial 

 

  A Avaliação Diagnóstica Inicial é o ponto de partida do planejamento, é realizada 

durante as primeiras semanas de aula. Tem por objetivo: conhecer a bagagem de 

conhecimentos cognitivos e escolares que a criança tem, bem como as especificidades desse 

conhecimento apresentados por cada um; classificar a produção escrita das crianças em 

relação aos níveis de conceitualização da escrita; identificar o repertório da aprendizagem de 

cada criança, como por exemplo, identificação de cores, discriminação de letra, número e 

desenho/ reconhecimento e nomeação de letras/reconhecimento, nomeação e quantificação de 

numerais/ desenho (traçado e pintura).  

Esta avaliação é feita a partir de três instrumentos construídos pelos alfabetizadores da 

escola. Trata-se de uma avaliação pontual realizada individualmente com duas tabelas de 

nomeação e reconhecimento de todas as letras do alfabeto de forma aleatória, bem como uma 

tabela de números aleatórios até 50 para reconhecimento e nomeação por parte dos 

alfabetizandos. Nesta tabela há um sistema de marcação, que acompanha os três trimestres do 

Ano Letivo.  

 

3ª Ação- Acompanhamento através de observações e registros das atividades cotidianas 

 

  Trata-se de um Portfólio de Observações (caderno de anotações) realizadas ao longo 

das avaliações e rotinas semanais. Serve para que eu fique atenta às reações dos alunos 

enquanto escrevem, porque é fundamental para ter clareza quanto às intervenções 

pedagógicas. Durante as aulas e aplicação das avaliações pontuais e individuais anoto o que 

eles falam, sobretudo de forma espontânea; anoto em folhas individuais; como a criança 



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

 

709 

 

realizou tal atividade; o que ela falou durante a elaboração da escrita; qual foi o caminho que 

ela traçou até chegar a resposta final; se ela faz a leitura; se aponta com o dedo cada uma das 

letras; se associa aquilo que fala à escrita, etc. Isso auxilia na identificação das ideias delas 

sobre o sistema de escrita; quais suas hipóteses e se estas se equivalem nas instâncias orais e 

escritas. 

 Também faz parte deste Portfólio a elaboração de uma tabela; um quadro para anotar 

a evolução das hipóteses e aprendizagens consolidadas de cada criança; as fotos dos 

momentos da realização de determinadas atividades é outra forma de registro utilizado, 

porque é um recurso valioso na sustentação das anotações. Durante este processo, guardar as 

atividades ao longo do trimestre, também, é fundamental tanto para mim, quanto para as 

famílias e as crianças acompanharem a evolução do seu processo de aprendizagem da escrita 

e leitura. Estas duas últimas formas de registro também se configuram como uma modalidade 

de portfólio e colaboram na minha ação avaliativa.  

 

 4ª Ação- Avaliação Trimestral por nível de aprendizagem 

  

No momento em que realizo esta avaliação, meu objetivo é monitorar o nível da 

escrita e da oralidade de cada criança; das funções de raciocínio lógico- matemático, bem 

como do seu desenvolvimento em relação a avaliação anterior. Como forma de redimensionar 

a minha prática pedagógica, busco a partir dos resultados obtidos atender as necessidades e as 

dificuldades apresentadas por cada criança em seu processo de aprendizagem, ou seja, na 

aquisição da leitura, escrita e competências matemáticas.  

Essas avaliações trimestrais também são realizadas individualmente e esporadicamente 

de forma coletiva. O Projetos de Aprendizagem e/ou a Sequência Didática trabalhada durante 

o período da avaliação ditam a temática da mesma. A partir da temática trabalhada, o 

instrumento avaliativo ganha sentido e significado, aproximando a criança do seu objeto de 

verificação do aprender. O instrumento avaliativo ainda, respeita a hipótese da escrita que 

cada criança se encontra, para atender uma necessidade específica e pontual. O tema central 

da avaliação é o mesmo para todos, porém seu nível de exigência é modificado, atenuado ou 

complexificado diante das hipóteses da aprendizagem dos alfabetizandos. 
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5ª Ação- Conselho de classe trimestral 

 

Este é um momento de avaliação e de verificação da aprendizagem das crianças 

importantíssimo, pois aqui é onde todos os agentes envolvidos e responsáveis pela a eficiência 

da aprendizagem das crianças na esfera escolar se encontra. Participam todos os professores 

do ciclo de alfabetização, coordenadora, vice-diretora, professores da sala de recursos e 

orientadora. Acontece ao final de cada trimestre, antes da reunião e entrega de pareceres para 

as famílias. Nele nós expomos as aprendizagens e o desenvolvimento de cada criança; 

avaliamos e as comparamos com elas mesmas; conversamos sobre o perfil e a interação da 

turma; indicamos e dialogamos sobre as dificuldades enfrentadas por cada estudante; 

ressaltamos e analisamos os aspectos positivos e negativos; bem como a assiduidade de cada 

um(a). Neste momento surge a possibilidade de reorientarmos as estratégias e planejarmos 

novas alternativas coletivas de apoio para a criança e seu processo de aprender, a fim de que o 

processo de ensino e aprendizagem realmente aconteça e seja garantido pela escola. 

É importante também ressaltar que neste encontro, são colocadas as estratégias 

realizadas pela professora da Sala de Recursos no atendimento daquelas crianças 

encaminhadas anteriormente. Esta professora sugere atividades e dá seu parecer avaliativo de 

cada criança.  

Antes da participação neste conselho, é preenchida a Ficha de Conselho de Classe, 

contendo diversas e minuciosas informações sobre a aprendizagem das crianças. Neste 

documento, apresento um perfil geral da turma, os pontos positivos e negativos; descrevo 

sobre o nível de escrita, leitura, oralidade, comportamento, assiduidade, competências 

matemáticas das crianças; bem como informo sobre as estratégias de ensino e aprendizagem, 

instrumentos de avaliação e monitoramento da aprendizagem, além dos objetivos buscados ao 

longo do semestre. Esta ficha é enviada duas semanas antes para a coordenação e direção, 

para que tomem conhecimento da situação de aprendizagem de cada turma. Assim, terão 

elementos necessários para opinar, projetar e pensar em ideias conjuntas com as professoras: 

regente e a da sala de recursos; com a orientadora educacional e a coordenadora pedagógica, 

se constituindo em uma Rede de Apoio e Monitoramento da aprendizagem das crianças.  

A Ficha de Conselho de Classe segue um roteiro de questões a serem preenchidas. 

Para responder cada pergunta reúno todos os materiais, instrumentos e recursos utilizados 
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durante o processo de avaliar. Analiso estes artefatos buscando as informações necessárias 

para a elaboração das respostas. Neste movimento de análise dos dados trazidos nos diferentes 

instrumentos e procedimentos de avaliação, possibilitam refletir, verificar e rever, 

individualmente, a trajetória escolar de cada estudante. Isto orienta a elaboração dos pareceres 

descritivos do trimestre. 

 

6ª Ação- Parecer Descritivo 

 

É o produto final de todo o processo de avaliação e monitoramento realizado, de cada 

trimestre e, ao final do ano. Ele se constitui em um documento oficial da escola e retrata a 

trajetória escolar dos estudantes.  

Sua descrição é minuciosa, trabalhosa e deve ser propositiva. Na elaboração do 

parecer descritivo que realizo, sigo um roteiro, planejado e organizado pelos(as) 

alfabetizadores(as) e coordenadora pedagógica da escola em que atuo, pois sentimos a 

necessidade de unificar a forma que vínhamos realizando/construindo o mesmo. Também ao 

final da leitura de cada parecer, sentíamos a necessidade de mais. Ou seja, faltavam elementos 

para serem ditos sobre o contexto escolar, o processo de ensino e aprendizagem realizado 

pelo(a) professor(a) e o que tinha sido adquirido por cada estudante. 

A escrita do parecer descritivo, contempla um cabeçalho de identificação, contendo 

inclusive número de faltas; todas as áreas de desenvolvimento: linguagem, matemática, 

comportamento, atividades artísticas e corpóreas, bem como a socialização da criança no 

ambiente escolar;  apresenta um breve resumo das temáticas e atividades mais significativas 

vivenciadas pelas crianças na turma; utiliza sempre uma linguagem não determinante, que 

rotule a criança ou discrimine a mesma; exalta sempre os pontos positivos, elogiando e 

colocando o que já realiza como prioritário; utiliza uma linguagem acessível para as famílias e 

carrega ao final do documento uma mensagem de motivação e chamamento das famílias a 

serem parceiras durante todo o processo de aprendizagem dos filhos(as) no período da 

Alfabetização. 

A sequência de descrição das informações segue um roteiro ordenado que contêm um 

cabeçalho de identificação; uma introdução que descreve brevemente em um parágrafo sobre 

proposta de trabalho e sobre os projetos de aprendizagens desenvolvidos na turma durante o 
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trimestre. Um segundo parágrafo contendo o perfil da turma priorizando os aspectos 

positivos. O terceiro parágrafo contempla a convivência e interesse das crianças diante do 

aprender. O quarto parágrafo é falado sobre o desenvolvimento da criança na escrita, na 

leitura e na oralidade. O quinto momento descreve-se sobre o as habilidades matemáticas e no 

sexto parágrafo fala-se sobre o desenvolvimento em Ciências Naturais e Sociais, bem como o 

desenvolvimento corporal e artístico. Por fim, no parágrafo que fecha o documento, discorre-

se um breve parágrafo direcionado às famílias e/ou alunos, estimulando a parceria escola, 

família e aluno. A assinatura do professor(a) encerra o documento oficial e legitima o mesmo. 

 Enfatizei até aqui, por meio do aporte teórico que sustenta a concepção de avaliação 

que persigo em minha prática pedagógica, a necessidade de que a avaliação do desempenho 

dos alunos esteja concomitantemente atrelada a avaliação da proposta pedagógica 

desenvolvida pela escola. Nesse sentido, é importante problematizar acerca do monitoramento 

das ações desenvolvidas pelo sistema de ensino, ou seja, repensar propostas voltadas para a 

melhoria das condições de trabalho do profissional da alfabetização. Dentre diferentes 

aspectos, cito como exemplo, a ampliação do tempo dos professores dedicados às atividades 

de planejamento e avaliação do trabalho realizado, bem como a garantia de sua formação 

continuada em serviço. Acredito na perspectiva do docente protagonista e valorizado. 

Conforme salienta Batista (2005): 

O que importa é que todos os instrumentos propostos se coloquem a serviço 

dos protagonistas da alfabetização. Para os profissionais que trabalham nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, tais instrumentos precisam contribuir 

para o fortalecimento de sua identidade, para sua valorização como 

alfabetizadores e para a consistência de seu trabalho pedagógico. Para os 

alunos desse segmento – e, por extensão, para suas famílias – todas as ações 

e instrumentos propostos devem ter como metas a consolidação de suas 

capacidades em patamares crescentes, o resgate da qualidade de sua 

alfabetização e de seu processo de letramento, a restituição de seu direito a 

uma escola pública revitalizada ( BATISTA, 2005, p. 47). 

 

 Dessa forma, conquistar espaços onde sejam discutidos e analisados coletivamente, os 

problemas de aprendizagem de cada criança, bem como a elaboração conjunta de 

planejamentos, a partir de avaliações diagnósticas e de metas estabelecidas frente aos 

objetivos esperados em cada etapa de aprendizagem, é de responsabilidade de todos os 

profissionais da escola. A luta e a conquista por estes espaços têm se constituído em um dos 

grandes desafios da docência no ciclo da alfabetização.  
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Considerações finais 

 

Apresentei ao longo deste relato, a prática avaliativa que tenho proposto para o 

primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal do Rio Grande – RS. 

Evidenciei nesta experiência uma prática de avaliação que persegue a sua dimensão formativa 

que exige acompanhar todo o trabalho desenvolvido na complexa tarefa de alfabetizar. Ao 

meu ver, é necessário cada vez mais, avaliar as aprendizagens dos estudantes, assim como o 

processo de ensino; acompanhar a realização das metas do planejamento; os programas e 

projetos estabelecidos pela escola. Trata-se, portanto, de um grande desafio posto, que não 

pode ser de responsabilidade individual e solitária do alfabetizador. Por essa razão, a 

necessidade do trabalho coletivo e engajado foi defendido ao longo deste texto. Também, 

mostrei os diversos artefatos pedagógicos utilizados no processo de avaliação trimestral e a 

dinâmica metodológica de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, tanto no que 

se refere a minha tarefa em relação à turma com quem trabalho, quanto na ação avaliativa 

geral da escola.  

Continuarei firme no propósito de, cada vez mais, investir em práticas avaliativas 

consistentes que colaborem não só para a melhoria dos processos de ensinar e aprender, mas 

também em ações que contribuam para um maior protagonismo do docente alfabetizador. Isto 

supõe a conquista por melhores condições de trabalho, principalmente, para a prática de 

planejamento. Acredito que poderei assim, aproximar, cada vez mais a teoria que embasa as 

ações da minha prática avaliativa. 
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Resumo: Esse estudo analisou o (não) uso do livro didático de Língua Portuguesa nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental em duas escolas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Ancorou-se em autores, tais como: Costa Val (2009); Morais (2012; 2005); Soares (2016); Morais e 

Albuquerque (2005), objetivando, por um lado, a discussão específica daquele material, por outro, a 

articulação com o campo da linguagem naquela etapa da escolarização. Trata-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa que adotou como técnica de investigação o grupo focal, realizado no segundo 

semestre de 2018. Os resultados apontaram para um uso assistemático do livro didático de língua 

portuguesa acessado nas duas escolas, sobretudo por lacunas presentes no campo da normatividade.  

Palavras-chave: Livro Didático. Ensino Fundamental. Língua Portuguesa. 

 

Introdução 
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É sabido que, com a instituição do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no 

Brasil, mudanças significativas foram marcadas pelo processo de elaboração, produção, 

escolha e uso desse material. A partir dos avanços no âmbito das pesquisas, rupturas com 

escolhas e posturas didáticas foram inevitáveis, desembocando, desse modo, numa ampla 

crítica às cartilhas quanto a sua qualidade de forma e conteúdo. Gradativamente, o livro 

didático passou a acoplar concepções de ensino articuladas com as perspectivas teórico-

metodológicas da contemporaneidade. 

Foi expressiva a mudança histórica daquele programa no ano de 1985, considerando 

que o professor passou a participar efetivamente da escolha desse material. De acordo com 

Val (2009), como política pública de educação desenvolvida pelo Ministério da Educação, o 

objetivo do programa, nesse contexto: “é a distribuição gratuita de livros didáticos para todos 

os alunos das escolas públicas do Ensino Fundamental no Brasil” (p. 13). 

Outro salto qualitativo de aperfeiçoamento do programa ocorreu em 1996 com a 

avaliação das obras didáticas, assegurando a qualidade dos livros disponibilizados pelo 

Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (MEC/FNDE). 

Conforme Costa Val (2009), a partir de 2000 “essa avaliação passou a ser desenvolvida por 

diferentes instituições universitárias”, cabendo a cada uma a incumbência de uma das áreas de 

conhecimento, com exceção de língua estrangeira (p. 13).1 

É oportuno destacar que a análise pedagógica definida pelo MEC, desenvolvida, 

conforme frisamos, desde 1996, vem impactando, qualitativamente, na produção das obras 

didáticas no Brasil. Em contrapartida, concepções de que o professor, ao usar o livro didático, 

seria um mero executor de tarefas, se evidenciaram, desencadeando, sobretudo na década de 

1990, posturas do não uso daquele material. De acordo com Silva (2012), além do aspecto 

pontuado anteriormente, as críticas asseveraram os erros conceituais, bem como a não 

concordância com as novas concepções teóricas vigentes. Nessa mesma linha, Morais e 

Albuquerque (2005) sublinham, além daqueles itens, que “os livros passaram a ser criticados 

por se constituírem em um campo da ideologia e das lutas simbólicas, revelando um ponto de 

vista parcial e comprometido sobre a sociedade” (p. 148). 

Diante desse quadro, nos propomos, nesse estudo, a analisar, no contexto atual e 

específico de duas escolas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o (não) 

uso do livro didático de Língua Portuguesa por parte de docentes atuantes nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Estariam esses profissionais se valendo das mudanças didáticas e 

 
1A última edição nesse formato foi 2015. 
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pedagógicas no trato com os diferentes objetos de ensino, da área de língua portuguesa, 

presentes nesse material?  

 

Ensino de Língua Portuguesa e o Livro Didático: entre antigas e novas proposições 

 

Conforme realçamos, o livro didático vem passando por diversas mudanças teórico-

metodológicas. Os critérios de avaliação vêm interferindo, diretamente, na apresentação das 

obras didáticas. Em se tratando do ensino de língua portuguesa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, a articulação dos aspectos da textualidade e da normatividade é evidente. No 

chamado ciclo da alfabetização (1º, 2º e 3º anos), tem ocorrido, de maneira progressiva, 

maior equilíbrio nas atividades vinculadas aos campos da alfabetização e do letramento. A 

variação dos tipos e gêneros textuais, assegurando um amplo repertório, também se constitui 

num aspecto que tem ocupado espaço nesse material.  

Todavia, a essa altura de nossa sistematização, voltamos algumas décadas, a fim de 

destacarmos, na literatura existente, o que predominava no âmbito teórico-didático. Cabe 

salientar que, anterior à década de 1980, predominava, no caso da alfabetização, a concepção 

de ensino ancorada nos métodos tradicionais (analíticos e sintéticos) (MORAIS, 2012; 

SOARES, 2016; GALVÃO; LEAL, 2005), o que deu realce ao uso contínuo das cartilhas 

como suporte que mantinha centralidade nas salas de aula. Em geral, possuíam um formato 

fixo, portanto engessado, das etapas que o ensino tinha que trilhar.  

É inegável a contribuição da teoria da Psicogênese da Língua Escrita (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1985) no rompimento com concepções hegemônicas no campo da didática da 

linguagem. A concepção de língua, conforme Ferreiro e Teberosky (1985), estava vinculada à 

aquisição de um código, ou seja, tanto os elementos como as relações do sistema alfabético já 

estariam, supostamente, predeterminados para o aprendiz.  

De acordo com Morais (2005, p. 31), “o código é caracterizado pelo uso de um 

conjunto de sinais que substituem os sinais de outro sistema notacional, no caso, o 

alfabético”. Para fazer uso de um código, destaca o autor, é necessário que o sujeito já tenha 

compreendido como funciona o sistema notacional, cujos símbolos foram substituídos e 

apreenda os novos símbolos substitutos.  

A partir das várias edições do PNLD, vem sendo possível apreender mudanças nas 

proposições de didatização do ensino da linguagem (SOARES, 1999). Tanto os estudos da 

psicogênese quanto aqueles relacionados à consciência fonológica (SOARES, 2016; 
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MORAIS, 2012) têm trazido, para o livro didático, propostas que em nada se assemelham às 

antigas cartilhas, incluindo as de alfabetização. 

Considerando o leque de eixos de ensino de língua portuguesa, cabe ainda ressaltar, no 

caso brasileiro, que a aparição, na década de 1990, do termo letramento, inspirou, também, os 

novos livros didáticos. Inclusive, é oportuno apontar que a ruptura histórica com os métodos 

tradicionais de alfabetização ocasionou o que Soares (2016; 2003) e outros estudiosos 

denominam de desinvenção da alfabetização, o que culminou com livros didáticos que 

passaram a priorizar um repertório variado de gêneros textuais e uma nítida ausência de 

propostas de atividades voltadas para a apropriação do sistema de notação alfabética. Nas 

últimas edições do programa, esse equívoco vem, gradativamente, sendo corrigido, visto que, 

a concepção de que o letramento dá conta da alfabetização é, antes de tudo, uma incoerência 

conceitual.  

Ainda sobre os novos livros didáticos, é pertinente destacar que aquele formato 

(prioridade ao eixo do letramento), gerou, no terreno das escolas, uma heterogeneidade nas 

concepções e usos desse material em sala de aula. Morais e Albuquerque (2005) destacam 

que, embora haja um reconhecimento dos avanços oriundos da implantação do PNLD pelo 

MEC, em 1985, os professores permaneceram, de um modo geral, indicando críticas quanto a 

esse material por não alcançar suas expectativas.  

Diante dessas considerações, entendemos a pertinência em enfocar, no contexto atual, 

o tema do (não) uso do livro didático por professores da rede de Estado de Educação do 

Distrito Federal atuantes nos cinco anos do Ensino Fundamental.  

 

Metodologia  

 Esse estudo foi desenvolvido por meio do Edital 2018-2019 do Programa de Iniciação 

Científica da Universidade de Brasília (Proic-UnB) e financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O objetivo, conforme já posto, foi 

analisar o (não) uso do livro didático de língua portuguesa nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, tendo como campo de realização da pesquisa duas escolas da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. 

 Configurando-se em um trabalho de natureza qualitativa (ANDRÉ, 2005), a produção 

de dados se deu por meio da aplicação da técnica de investigação do grupo focal no segundo 

semestre de 2018. Foram dois grupos distintos, em duas escolas, sendo que, na primeira, 
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obtivemos a participação de oito docentes e, na segunda, de cinco (1º ao 5º anos do Ensino 

Fundamental). 

 A entrevista de grupo focal é uma técnica que permite a obtenção de dados 

qualitativos acerca de questões de natureza complexa, como a implementação de programas. 

Trata-se de um grupo de discussão com tamanho reduzido, cujo intuito é obter informações de 

caráter qualitativo em profundidade (GOMES; BARBOSA, 1999). Consideramos pertinente a 

aplicação dessa técnica investigativa, a fim de obtermos uma avaliação qualitativa do PNLD 

por parte dos docentes e de seu impacto nas práticas pedagógicas.  

 A despeito dos perfis profissional e acadêmico dos (as) contribuintes com a pesquisa, 

elaboramos o Quadro 01 que segue: 

 

  

 Os (as) docentes das duas escolas possuíam graduação em Pedagogia, com exceção da 

professora Sônia que cursou o normal médio (antigo Magistério). No concernente à pós-

graduação lato sensu, somente três profissionais da escola A não tinham cursado. 

Salientamos, ainda, que, do coletivo que contribuiu com a pesquisa, somente a professora 

Alessandra (3º ano, Escola B) obteve o título de mestre em Educação.  

Para o tratamento dos dados da pesquisa, recorremos à Análise de Conteúdo 

Temática. De acordo com Franco (2005, p.20), a “análise de conteúdo é um procedimento de 

pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da comunicação e tem como 

ponto de partida a mensagem”. Essa autora defende que essa técnica “permite ao pesquisador 

Quadro 01 

Perfis dos(as) professores(as)  

Nome (fictício) Ano 

Experiência 

no Magistério 

Experiência no 

ano-ciclo 

Tempo na 

SEEDF 

Formação 

(Pós-Graduação) 

E
S

C
O

L
A

 A
 

Carla 1º  9  3  9  Sim 

Vandilene 1º  21 4 21 Sim 

Sônia 1º  20 3  17  Não 

Mariana 2º 15  2 15  Sim 

Luíza 3º 10  4 8  Sim 

Andréia 4º  9  4 4  Não 

Marcelo 4º  5  5  1 Sim 

Luís 5º 10  3  7  Não 

E
S

C
O

L
A

 B
 

Vanuza 1º 15  2  15  Sim 

Beatriz 2º 28  4  22  Sim 

Alessandra 3º 10  1 21  Sim 

Márcia 4º 25  2  25  Sim 

Bruna 5º 30  3  25 Sim 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados produzidos 
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fazer inferências sobre qualquer um dos elementos da comunicação”. Os temas priorizados 

nesse texto foram: o processo de escolha do livro didático; eixos/campos de ensino de língua 

portuguesa e a relação com o livro didático eleito nas escolas; uso de outros materiais 

didáticos. A seguir, as análises.  

 

O processo de escolha e de uso do livro didático de Língua Portuguesa nas instituições 

pesquisadas 

Ao se remeterem ao processo de escolha do livro didático nas escolas, os (as) docentes 

realçaram participação efetiva. Segundo eles (as), houve um dia destinado a essa tarefa. Eis o 

depoimento da professora Carla (1º ano, escola A) que esclarece como ocorreu esse momento: 

O processo é o seguinte: as editoras mandam os exemplares, nós avaliamos e 

apontamos aqueles que a gente considera que atenda (sic) melhor o conteúdo 

das séries [...]. Nós fazemos todo um processo de avaliação de conteúdo. A 

gente verifica se o tipo de letra está adequado às séries, se o conteúdo vai 

atender o máximo possível que está previsto no currículo, se a imagem é 

adequada, se o livro é muito extenso.  

É pertinente realçar que, enquanto na escola B os livros eleitos pelos (as) docentes 

foram acessados; na escola A o mesmo não ocorreu. Por essa razão, durante nossa conversa 

no grupo focal, expressaram insatisfação/frustração por considerarem que o tempo dedicado à 

escolha foi perdido e suas opiniões desconsideradas. 

No que se refere ao espaço da área de Língua Portuguesa na organização e condução 

do trabalho didático-pedagógico, os (as) docentes asseveraram reservar momentos diários 

para esse campo. Sobre esse assunto, a professora Vanuza (1º ano, Escola B) declarou: “a 

gente coloca realmente todos os dias. É assim: ou começa com Língua Portuguesa ou termina 

com Língua Portuguesa, mas todos os dias a gente trabalha. Todos os dias!” Em continuidade 

a esse tema, o Quadro 02 explicita os eixos priorizados no ensino ao longo da semana pelos 

(as) professores (as) pesquisados.  

 

Quadro 02 

Eixos de Ensino de Língua Portuguesa priorizados no planejamento 

Eixos priorizados 

no planejamento  

Escola A Escola B 

1º 

A 

1º 

B 

1º 

C 
2º  3º  

4º 

A 

4º 

B 
5º  1º 2º 3º 4º 5º T 

Leitura e escrita X X X X X    X X X   8 

Compreensão 

textual 
X X X X X X X X  X   X 10 
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Gramática e 

Ortografia 
     X X X   X X X 6 

Produção textual 
     X X X  X X X X 7 

Total 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 31 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados produzidos 

 

Ao nos reportarmos ao Quadro 02, realçamos a sistematicidade das atividades de 

leitura e escrita no Bloco Inicial de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos), assim como o 

investimento no eixo da compreensão textual. Embora seja um dado esperado, considerando o 

debate nacional em torno das expectativas de aprendizagem, a exemplo do defendido pelo 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012), cabe frisar que a ausência 

do trabalho com ortografia chamou-nos a atenção, haja vista o que defende autores como 

Morais (2012) do ensino desse objeto de conhecimento já no segundo e terceiro anos do ciclo 

da alfabetização.  

Na mesma direção, é importante sublinhar a não declaração, por parte dos (as) 

docentes, da prática de produção de textos pelas mesmas razões apontadas anteriormente. 

Seria essa atividade considerada complexa para essa fase da escolarização? Somente uma das 

professoras do Bloco Inicial de Alfabetização (Beatriz, 2º ano, Escola B) revelou priorizar 

essa atividade em sua turma, já que seus alunos liam e escreviam textos de curta extensão. 

Pesquisas como a de Oliveira (2010) denunciam, sobretudo em turmas de primeiro ano, a total 

ausência desse trabalho (produção de textos) já que, na ótica das docentes pesquisadas, por 

ocasião da pesquisa, os estudantes não teriam uma autonomia para esse nível de escrita. Ao 

mesmo tempo, defendiam a perspectiva de alfabetizar letrando. Voltamos a realçar que, 

embora cada turma, cada aprendiz tenha suas singularidades, há alternativas didáticas que 

possibilitam essa prática na sala de aula. 

Na declaração da professora Carla (1º ano, Escola A), ficou evidente o uso do texto 

objetivando explorar unidades linguísticas menores, embora mencionasse a expressão 

estrutura textual: “priorizo a estrutura textual no sentido de identificar letra, sílaba, palavra, 

frase... É o que nosso currículo propõe e fazer pequenas leituras, já com produção de 

inferência, com interpretação do que leu”. Na mesma direção que essa profissional, a 

preocupação com aspectos da alfabetização (especificamente do sistema de escrita alfabética) 

também foi sublinhada pela professora Vanuza (1º ano, Escola B): 

No meu caso, que é o primeiro ano, é importante o trabalho com os gêneros 

textuais, que é a partir deles que você vai conduzir as atividades em sala de 

aula. A partir do texto, mesmo que seja uma parlenda, a partir daquela 
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parlenda você vai trabalhar a letra, vai trabalhar som, vai trabalhar formação 

de palavra ou até, às vezes, a formação de frases, como a parlenda é 

pequenininha, então dá pra trabalhar isso [...] 

 

Retomando dados do Quadro 2, asseveramos, ainda, conforme declaração dos (as) 

professores (as), que o trabalho nas turmas de quarto e quinto anos ficou centrado na 

compreensão e produção textuais, além da prática de ensino da norma ortográfica e gramática. 

Curiosamente, não apontaram esse investimento acoplado ao eixo de leitura, o que nos 

surpreende, já que, concordando com Morais (2012), é possível articular esses eixos, bem 

como reservar momentos específicos em que se priorize o trabalho com o campo da 

textualidade e, em outras ocasiões, com a normatividade da língua.  

Com base no cenário descrito pelos (as) professores (as) a despeito dos eixos 

priorizados no ensino de língua portuguesa, retomamos o assunto do uso do livro didático 

eleito nas escolas para esse fim. Ou seja, estariam aqueles (as) profissionais didatizando os 

diferentes objetos de ensino desse campo a partir do livro didático? Ao serem indagados (as) 

quanto a esse aspecto, já asseveraram que não utilizavam esse material para o ensino de todos 

os eixos. Foi o que atestou o Quadro 03, a seguir:  

 

Quadro 03 

O espaço do livro didático no ensino de Língua Portuguesa  

O LD e o enfoque nos 

eixos priorizados 

pelos(as) docentes 

Escola A Escola B 

1º  1º 1º 2º 3º 4º  4º  5º 1º 2º 3º 4º 5º 

Contemplou 
    X     X    

Não contemplou 
  X     X X    X 

Parcialmente X X  X  X X    X X  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados produzidos 

 

Já abrimos a análise do Quadro 03 com o que declaram Morais e Albuquerque (2005) 

a despeito do uso do livro didático. Para os autores, os professores sinalizam para uma 

variação quanto ao espaço que esse material ocupa em suas práticas. Ora sublinham o não uso 

que, no nosso caso, alcançaram quatro docentes; ora indicam o livro como apoio, recorrendo a 

outros suportes. Quanto a esse último item, nossa pesquisa indicou a frequência majoritária: 

sete docentes. Apenas dois profissionais estavam satisfeitos com o livro didático eleito.  

 Centrando-se mais nos aspectos da textualidade, dois docentes atuantes no quarto e 

quinto anos enfatizaram: 
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Ele contemplou em parte, porque vira e mexe a gente tem que rodar folha, 

tem que rodar conceitos, o que é verbo, o que é... que às vezes o livro não 

tem. (4º ano, Escola A). 

Ele só contempla mais interpretação de texto, mas a gramática eu busco em 

outros livros, porque o livro tem poucas questões de gramática. (5º ano, 

Escola A). 

 

 Interessante esse dado dos últimos anos do primeiro segmento (4º e 5º anos), já que, 

no ciclo de alfabetização, nas primeiras edições do PNLD, vivemos um movimento 

semelhante, visto que os livros traziam uma variação de gêneros textuais, mas, em 

contrapartida, não articulava o campo do letramento com a alfabetização, ou seja, não 

propunham atividades sistemáticas de análise e reflexão sobre a língua: apropriação do 

sistema de escrita alfabética, habilidades de consciência fonológica, ortografia.   

 A professora Márcia (4º ano, Escola B), asseverou esse dado:  

Na verdade, eu sinto falta de mais exercícios de fixação. A gente trabalha 

muito no livro os gêneros textuais e interpretação, mas acho que faltam 

atividades de sistematização mais voltadas à gramática e à ortografia, sabe?  

 

 Num tom de crítica ao livro didático, a professora Bruna (5º ano, Escola B) concordou 

com Márcia e atestou o seguinte:  

Eu acho que o livro tem muitas divergências em relação às necessidades dos 

alunos, eu vejo assim. Aí eu tento aproveitar ao máximo os textos, sabe? Eu 

aproveito o máximo. Mas está muito diferente do currículo [...] Ele enfoca 

mais os gêneros textuais e aí, como a minha turma é uma turma que tem 

bastante defasagem, a parte de gramática e ortografia eu acho meio pobre. 

Tanto é que quando eu fui trabalhar com eles adjetivo no livro, aí eu tive que 

levar outros conceitos e tal pra maior compreensão dos alunos.  

  

 Rememorando as declarações dos profissionais da escola B quanto ao uso do livro 

didático, cabe retomar o dado de que, mesmo chegando à escola o material por eles eleito, 

conforme consta em nossos dados, isso não assegurou boa avaliação e uso sistemático, visto 

que, num geral, consideraram lacunas no eixo da normatividade. Curioso, porque esse quadro 

foi semelhante ao que relatou a professora do primeiro ano da mesma instituição. Vejamos o 

que realçou Vanuza (1º ano, Escola B): 

O livro do 1º ano está mais pros alunos que já estão silábico-alfabéticos pra 

alfabéticos. Ele não contempla muito as crianças que estão pré-silábicas e 

silábicas. A gente até demorou um pouco pra estar usando, porque 

justamente é mais complicado pros meninos. Então, assim, a gente fazia 

muito no quadro, ou ampliando pra reconhecimento do quadro visual deles, 

porque com o livro eles se perdiam. Então, assim, era mais o visual do 

quadro, dos cartazes pra eles se localizarem primeiro, porque demorou um 

pouquinho até eles se localizarem no livro, perceber a página, o textinho [...] 
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Pra reconhecimento, os alunos pré-silábicos e silábicos têm mais dificuldade. 

A gente demorou um pouquinho pra estar utilizando o livro, porque não 

tinham muitas atividades pra eles. A gente demorou até eles se 

familiarizarem com as letras, com as sílabas, com as palavras, com os textos 

pra estar desenvolvendo no livro, trabalhando o livro. 

 

 Contrariando a visão dos colegas, a professora Beatriz (2º ano, Escola B), da mesma 

instituição, teceu elogios ao livro didático:  

Eu pessoalmente gosto muito do livro que estou trabalhando esse ano. Ele 

vai dosando os conteúdos igual a gente faz. Olha, ele começa fazendo uma 

revisão do alfabeto, vai fazendo o letramento, aí depois é que a gente entra 

nos exercícios [...] mostra os vários gêneros textuais, começando com 

bilhetes, cartas, mostra os contos, essas variedades de narrativas [...]. 

 

Em síntese, a maioria dos (as) docentes reconheceu que o livro didático abordava, de 

maneira satisfatória, o eixo do letramento, agregando uma significativa variedade textual, 

mas, em contrapartida, apontaram várias lacunas no eixo da análise e reflexão sobre a 

língua/análise linguística. Essa avaliação feita por eles nos impulsionou a indagá-los que 

outros materiais/suportes didáticos ocupavam espaço em suas práticas. Segue, portanto, 

Quadro 04 com a descrição:   

Quadro 04 

Materiais/suportes didáticos utilizados pelos(as) docentes 

Materiais de apoio 

a que costumavam 

recorrer 

Escola A Escola B 

1º  1º  1º  2º 3º 4º  4º  5º  1º 2º 3º 4º 5º 

Cadernos do 

PNAIC 
X X X X     X X X   

Outros livros 

didáticos 
    X X  X    X X 

Internet 
X      X X   X X X 

Elaboração de 

atividades em 

folhas soltas 

   X   X   X    

Elaboração de 

caderno de 

atividades / 

apostilas 

X X X   X X X      

Sequências 

didáticas 
X  X      X   X  

Livros literários 
 X         X   

Dicionário 
           X  
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No concernente ao Quadro 04, verificamos, de início, forte influência dos cadernos do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) na prática dos docentes atuantes 

do Bloco Inicial de Alfabetização, com sete frequências. Inferimos que a formação continuada 

ofertada nesse período, certamente estava impactando o chão da sala de aula, quanto aos 

encaminhamentos didáticos e pedagógicos. Em contrapartida, ao entrecruzarmos esse dado 

com a não identificação e uso do livro didático de Língua Portuguesa, pela maior parte dos 

(as) docentes pesquisados, verificamos que há um emaranhado nesse processo que ultrapassa 

a proposta desse material. Por que trazemos esse aspecto para o debate? Pela aproximação do 

livro didático com a proposta do PNAIC.  

Chama-nos a atenção, também, o uso de materiais didáticos fora de um suporte, a 

exemplo do caderno de atividades/apostilas (6) que vem, a nosso ver, substituindo o livro 

didático. Nessa direção, a professora Carla (1º ano) declarou: “nós mesmas fizemos 

(apostilas) e aí trabalhamos interpretação de texto, formação de palavras [...] mesclamos os 

métodos fônico, silábico...”. A escolha por esse material parece revelar maior identificação, 

por parte dos (as) docentes, com o que didatizam em suas turmas. Pode ser uma explicação 

para não adesão ao livro didático que, nas últimas décadas, vem superando os antigos 

métodos de alfabetização e apostando, em alinhamento com o que se tem evidenciado na 

literatura específica, na perspectiva de alfabetizar-letrando (MORAIS; ALBUQUERQUE, 

2005). Acrescentamos a esse quadro, a existência de um material complementar (livros 

didáticos) produzido internamente por equipe da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, que vem sendo bem utilizado pelos (as) professores (as).  

Retomando dados do Quadro 04, outro aspecto bem realçado nos nossos dados foi a 

busca, na internet, por atividades para serem trabalhadas nas turmas. Contrariamente ao 

material anteriormente descrito (caderno de atividades/apostilas), esse suporte foi mais 

utilizado por docentes do quarto e quinto anos. Entendemos que essas escolhas estavam 

diretamente vinculadas ao aspecto da normatividade (ensino da gramática, ortografia), já que 

apontaram essa lacuna no livro didático. Portanto, esses materiais/suportes mais referendados 

pareciam estar substituindo-o. De maneira genérica, a professora Márcia (4º ano, Escola B) 

atestou isso: “Recorremos à internet, outros livros, coleções e sequências didáticas também. A 

gente coloca alguma atividade do livro dentro da sequência e busca materiais à parte pra ir 

montando, ir complementando”. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados produzidos 
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É oportuno recuperarmos do Quadro 04 o dado de que os (as) professores (as) 

recorriam a outros livros didáticos (5), objetivando preencher as lacunas do material 

oficialmente eleito na instituição mas que, como vimos, esse estava concorrendo com outros 

suportes/materiais. Interessante frisar que, nesse caso, tal escolha se concentrou mais nas 

turmas de quarto e quinto anos, asseverando, cremos, a busca por um melhor suporte para o 

ensino da gramática, ortografia. Na contramão desses aspectos realçados, sublinhamos a baixa 

frequência do trabalho com a literatura (2) e, não por acaso, tal investimento foi registrado em 

turmas do Bloco Inicial de Alfabetização, já que inferimos maior espaço para o trabalho com 

a normatividade (gramática, ortografia) nos anos finais do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental (4º e 5º anos). Outro suporte riquíssimo que poderia ter sido potencializado, o 

dicionário, só foi utilizado por uma docente. 

Insistimos em estender o diálogo com os (as) docentes sobre o livro didático escolhido 

em cada instituição e, mais uma vez, ficou evidente o uso assistemático, complementar. A 

despeito desse assunto, a professora Luíza (3º ano, Escola A) declarou: “Uso o livro pra 

complementar. De repente, tem uma coisa muito legal no livro que você pode dar uma 

introduzida e colocar as crianças pra pensar”. Já o professor Marcelo (4º ano) e as professoras 

Carla e Mariana (1º e 2º anos, respectivamente), da mesma escola, priorizaram o livro 

didático como material para a realização de atividades domiciliares, conforme depoimento da 

última profissional citada:  

 

Principalmente para tarefa de casa. Na sala, você introduz (o assunto da 

aula) na folha (avulsa) e consolida no livro ou você introduz no livro e 

consolida na folha. Depende muito do que você planejou pra aula. O livro é 

um recurso, um dos recursos. 

 

 

 Esse último depoimento nos leva a refletir que, para além das questões vinculadas ao 

conteúdo, já postas pelos (as) docentes na presente sistematização, havia uma preocupação em 

não seguir o livro didático, mas de recorrer a outros materiais, como uma alternativa de 

superar, também, a concepção já posta por Silva (2012) de conceber esse profissional como 

mero executor de tarefas. Na mesma linha da professora Mariana (2º ano), Sônia (1º ano, 

Escola A) afirmou utilizar o livro exclusivamente para atividades de casa. Vejamos o que 

ressaltou:  

 

O livro tinha que melhorar bastante no primeiro ano, gente. Porque é no 

primeiro ano que a gente mais vê o livro sendo mandado como dever de 
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casa. Depois que eu comecei a mandar, nossa! Eu mesma só mando dever de 

casa no livro.  

 

 É inegável a elevação da qualidade do livro didático no Brasil, entretanto, como já 

apontamos, os (as) docentes vêm revelando lacunas nesse material e, acoplando-se às 

singularidades de escolha em cada instituição e rede de ensino, tais fatores vem interferindo, 

diretamente, na frequência do uso. Ao nos remetermos ao depoimento da professora Sônia, 

ficou evidente um uso periférico, o que parece revelar a representação que a profissional tinha 

do material eleito. Daí indagamos: seria eficaz, de fato, o uso exclusivo domiciliar do livro 

didático? Não caberia à escola, em primeira instância, didatizar o ensino e não seria o livro 

um dos materiais possíveis para esse fim?  

O uso do livro didático para extrair textos que servissem como pretexto para explorar 

unidades linguísticas menores também foi apontado. Foi o que sublinhou a professora Beatriz 

(2º ano): “Tem os textos e aí tem atividades tipo caça-palavras e palavras cruzadas para fixar, 

e atividades de circular também”. Assim como Morais (2012), entendemos que é possível e 

importante reservar, conforme tempo didático disposto para o trabalho em sala de aula, 

momentos específicos para o trabalho com o letramento, bem como com aspectos vinculados 

à análise e reflexão sobre a língua. Do mesmo modo, é pertinente articular um trabalho de 

letrar e alfabetizar, concomitantemente. Entretanto, pareceu-nos que, nesse caso, o texto 

servia como suporte (e só) para se explorar outras unidades linguísticas próprias de um ensino 

mais sistemático no Bloco Inicial de Alfabetização, etapa em que o estudante carece de maior 

trabalho sistemático.  

Atestando o que já fora sublinhado nesse texto, as professoras Márcia e Bruna (4º e 5º 

anos) realçaram, mais uma vez, a busca exclusiva por textos no livro didático, já que o 

trabalho com a gramática, na ótica delas, inexistia. Eis o que declararam:  

Eu trabalho mais com os textos, interpretação, construção de inferências e 

produção textual, porque a parte gramatical não tem. Para trabalhar questões 

gramaticais e ortográficas, eu recorro a outros meios, internet, outros livros e 

até o dicionário. (Márcia, professora do 4º ano). 
 

Eu trabalho mais com os textos também, a leitura e interpretação. As 

atividades dele eu uso mais como atividades pra casa. Eu uso bastante pra 

casa. Então é assim: gêneros textuais, leitura e interpretação dá pra 

aproveitar, só que a parte de gramática e ortografia eu não gostei, sabe, não 

atende. (Bruna, professora do 5º ano). 

 

 Além dos aspectos já referendados quanto às lacunas do livro didático, conversamos 

com os professores (as) que outras falhas apontariam nesse material. Por meio dos 
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depoimentos, conseguimos verticalizar mais a discussão em tela. Observemos o que o 

professor Marcelo (4º ano, Escola A) enfatizou, bem como a professora Carla (1º ano, Escola 

A), respectivamente:  

Não dá conceito, não traz um trabalho de fixação. Eu não sei do primeiro ao 

terceiro, mas do quarto ano. Além disso, tem linguagens que são rebuscadas 

demais pra essa turma. Aí, na verdade, você tem que traduzir. 

 

No primeiro ano também faltam exercícios de fixação e tem comandos que 

mesmo a criança sabendo ler sozinha não consegue entender o que é pra 

fazer. Eu acho que quem faz livro didático não tem noção nenhuma do que é 

estar em sala de aula, assim como quem faz as leis, os projetos e tudo mais.  

 

Embora chegassem a reconhecer que o livro didático trazia um trabalho com a 

normatividade, havia, na ótica dos (as) docentes, algo que truncava o processo de didatização 

em sala de aula, não só pela ausência de sistematicidade como, também, pela abordagem 

didática que requereria várias intervenções do profissional.  Foi o que a professora Bruna (5º 

ano, Escola B) realçou:  

Lá tem tudo, né? Tem gramática, ortografia, acentuação, só que não é o 

suficiente. Então, além da pouca exploração da gramática e ortografia, eu 

acho que são textos, assim, que não tem muito a ver com a realidade, sem 

muito contexto com a realidade e não prende a atenção dos alunos, porque 

na minha turma eu tenho alunos de 10 a 13 anos. Então, assim, tinha que ter 

um meio termo. E os textos são muito grandes, cansativos, e os enunciados 

das questões são de difícil compreensão. Eu acabo tendo que explicar o que 

tem que fazer, porque eles não entendem.  
  

 Foi, portanto, de notória percepção que, em ambas as escolas, apareceram críticas 

acerca da extensão dos textos e complexidade dos enunciados. Para os (as) professores (as), o 

livro didático agregaria mais qualidade se simplificasse os enunciados das questões. 

 Na escola A, alguns professores demonstraram certo saudosismo no tocante à 

utilização das cartilhas em sala de aula. Ao perguntarmos se os livros didáticos guardavam 

semelhanças em relação a esse material, obtivemos as seguintes respostas: 

Não, nenhuma! Não chega aos pés [...] (Vandilene, 1º ano). 

 

As cartilhas eram melhores. Eu alfabetizava 45 meninos com a cartilha. 

(Sonia, 1º ano). 

 

Olha só que interessante o que a colega falou. Ela alfabetizava 45 meninos 

com a cartilha, hoje, com um livro didático, você não consegue alfabetizar 

20. (Marcelo, 4º ano). 
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Agora o que acontece? Eu acho que a questão não é a cartilha. Eu acho que a 

questão é a formação do professor e a perspectiva que ele tem do ensino-

aprendizagem. Porque dentro de sala eu, enquanto professora, recorro a um 

pouco de cada método. Não existe um único método perfeito, fechado. 

Entendeu? Porque cada aluno você atinge de uma forma diferente, aí você 

precisa ter domínio e a cartilha tem que ser um recurso, entendeu? E aí ela, 

enquanto recurso, assim como o livro didático, como um vídeo, um livro da 

biblioteca, vai ter vantagens e desvantagens e você vai ter que saber usá-la. 

(Carla, 1º ano). 

 

Esses professores destacaram que as cartilhas são objetivas e que, em contrapartida, os 

livros didáticos são subjetivos, dificultam a compreensão dos alunos e, às vezes, até mesmo 

do professor. Para eles (as), o trabalho repetitivo das cartilhas favorecia a memorização e 

fixação dos conteúdos. Inclusive, as professoras do 1º ano elaboraram um caderno de 

atividades, conforme dados do Quadro 04 para explorarem mais o alfabeto e a formação de 

palavras. Já os professores dos quarto e quinto anos adotaram uma apostila para trabalharem 

ortografia, gramática. Em contrapartida, houve divergências do que apontado anteriormente 

pelas professoras da escola B, o depoimento de Vanuza (1º ano) atesta esse abismo nas 

formas de conceber o papel do livro didático na alfabetização: 

Em relação aos alunos de agora as cartilhas não atenderiam. A gente trabalha 

os textos, né? Na cartilha são textos limitados. Esse livro que eu estou agora, 

o que sinto falta é de novidade. Ele é dividido por três unidades, que é tudo o 

mesmo tema. Eu acho maçante, porque não tem variedade, passa a vida 

inteira em cantigas populares e contos. É chato, a gente cansa, é cansativo, 

não tem novidade. Pra alfabetizar ele é cansativo. Eu prefiro as sequências 

didáticas e uso o livro dentro das sequências. É muito mais vantajoso [...]. 

 

 

 Observamos que, enquanto na escola A os profissionais tenderam a criticar mais o 

livro didático e, no caso da alfabetização, defenderem as antigas cartilhas, na escola B, o 

ensino parecia estar ancorado em textos: seja partindo daquele material ou de outros 

suportes/atividades.  A seguir, algumas considerações finais. 

Considerações Finais  

 Conforme pontuamos, esse estudo analisou o (não) uso do livro didático de língua 

portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados revelaram que a utilização 

desse material, considerando os (as) docentes que contribuíram com a pesquisa, assumiu, 

essencialmente, função complementar no trabalho pedagógico. Considerando esse dado, eles 

(as) declararam recorrer a outros materiais/suportes didáticos que exploravam, 

sistematicamente, aspectos vinculados à normatividade (ortografia, gramática). 
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 Os (as) professores (as) realçaram, ainda, que houve controvérsias quanto ao processo 

de escolha, de modo que, em uma das instituições pesquisadas, o livro acessível para o 

trabalho em sala de aula não foi compatível com o que elegeram, coletivamente, o que, na 

ótica deles (as), gerou uma adesão ilegítima. Apesar disso, ao relatarem o espaço que o livro 

ocupava em suas práticas, houve aproximações quanto ao uso assistemático, ou seja, parece 

que o fato de acessar o livro eleito também não assegurou uma prática sistemática, 

considerando as lacunas apresentadas pelo material.  

 Sobre esse último dado, inferimos que, independente da qualidade do livro didático de 

língua portuguesa, na visão dos (as) professores (as), pairava um entendimento de não 

exclusivizar o uso desse material, de modo a buscarem, como complemento em suas práticas, 

outros suportes/materiais.  

Por fim, sublinhamos que essa diversidade quanto ao uso e função do livro didático 

certifica, em nossa compreensão, que esse material, na área de língua portuguesa, pode 

avançar rumo a um maior equilíbrio entre os campos da textualidade e da normatividade. 

Enquanto programa de alcance nacional e considerando o investimento realizado, é crucial 

voltar a atenção para tais aspectos, pensando o cotidiano escolar e, mais diretamente, a sala de 

aula.  
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A produção social da escrita: mediações no processo de alfabetização  

Adriana Regina Sanceverino 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 

Lourival José Martins Filho 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

 

Resumo: Pensar o ensino da língua implica considerar o ato de ensinar e o ato de aprender a língua 

oral e escrita segundo o modo de produção de vida da sociedade. Vale dizer, a partir do movimento em 

que estes elementos se encontram inseridos, que é o próprio movimento de transformação da realidade 

humana. É forçoso consideramos então, as condições concretas em que os homens e as mulheres estão 

inseridos para não cairmos na apologia deste ou daquele método de ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa. Com esta compreensão este trabalho é decorrente de reflexões teóricas realizadas por 
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dois(uas) professores(as) pesquisadores(as) na área da alfabetização, em ações de ensino, pesquisa e 

extensão com professores(as) da Educação Básica. Espera-se contribuir com o debate visando uma 

alfabetização mais inclusiva e democrática, realmente com foco na aprendizagem e embasada 

cientificamente. 

Palavras-chave: Alfabetização. Escrita. Mediação docente. 

 

A produção social da escrita: aproximações teóricas 

Os homens do futuro poderão pensar de nós, não sem certa razão, que nós 

torturávamos milhares de crianças (e adultos), durante anos, para ensinar-lhes estas 

coisas inúteis chamadas ‘ler’ e ‘escrever’ […]. Qualquer necessidade básica não só 

muda como desaparece juntamente com a sociedade que a criou. Se não 

entendermos isto, muitas coisas humanas nos passarão despercebidas, e isto é mau. 

(KLEIN, 1996, p. 11). 

 

Historicamente, a cultura ocidental, deu à palavra um peso fundamental. À medida que 

as relações sociais ganharam complexidade, as palavras passaram a ser exercidas numa 

dimensão não apenas oral, mas também escrita. Isto porque, chegou um momento em que as 

condições de produções históricas se alteraram, um momento caracterizado pelo notável 

desenvolvimento do comércio, das artes, do governo, da agricultura, de manufaturas, de 

transportes, cuja complexidade geográfica social e econômica originada neste momento de 

emergência do capital de circulação dos humanos na mercadoria, não poderia funcionar se 

não existisse a escrita. Para Freire (2014) somos forjados na e pela História, então o ensino da 

escrita e seus processos são ações humanas no viver e recriar o mundo. 

Os homens e as mulheres começaram a se corresponder com outros homens e outras 

mulheres que viviam em outro cotidiano, onde esta referência concreta do cotidiano não 

existia naquela comunicação, notadamente no que se refere às comunicações de natureza 

comercial. Portanto precisava veicular no código, e este por sua vez, tinha que dar conta de 

narrar coisas que não eram concretas no cotidiano daqueles que iriam receber a mensagem 

escrita.  

Nesses moldes, inclusive, até mesmo as primeiras formas de escrita, a pictórica e a 

ideográfica se tornaram restritas. Mostraram-se eficientes e suficientes na medida em os 

humanos partilhavam o mesmo ambiente, e, portanto, o contexto era passível de uma 

representação indicativa, se referia, se mostrava as coisas. Entretanto, havia coisas que os 

homens e as mulheres precisavam dizer para os(as) outro(as) e não conseguia por meio desta 

linguagem.  
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Com efeito, esta necessidade de falar coisas incomuns ao cotidiano daquele que vai 

ler, obrigaram  homens e mulheres a produzirem uma outra forma de linguagem que fosse 

universal, que fosse independente do cotidiano, do contexto imediato, uma linguagem que 

permitisse a outros(as) homens e mulheres, em tempo e espaços diferentes, ou seja, num outro 

cotidiano interpretar. 

Neste sentido numa leitura de Freire (2016) entende-se que a linguagem assume uma 

dimensão histórica. Não está dada vai se construindo na dimensão social mais ampla. 

É nesse empreendimento que os homens e as mulheres produziram a necessidade de 

outra forma de linguagem que a prática não estava resolvendo. Eis que surge a linguagem 

alfabética, cujo princípio é um desenho, ou seja, um grafismo representando uma imagem 

sonora, que não é qualquer imagem, mas uma imagem da voz humana, que representa as 

nossas imagens mentais. E para melhor elucidar este princípio, podemos citar a saudade, cuja 

representação não pode ser visual, mas uma imagem da voz humana. É nessa fase alfabética 

que a escrita passa a realizar-se por meio do uso das letras, assumindo uma nova função: a 

representação puramente fonográfica. Com efeito, o ideograma perdeu o seu valor pictórico e 

passou a ser uma representação puramente fonética. 

Há muitos focos de surgimento da língua alfabética, mas o primeiro alfabeto 

propriamente dito, ou seja, um conjunto de símbolos ou trás que representam apenas sons, foi 

criado pelos fenícios, no século XIII (a.C.). Mas o nosso alfabeto tal como ele está depurado, 

é o alfabeto greco-latino, foi na Grécia que iniciou esta depuração. (CAGLIARI, 2006, 

p. 109). E, entre os povos que criaram a língua alfabética, a voz humana se realiza a partir de 

vinte três fonemas, mais básicos, dos quais se dispuseram outras variações de fonemas que 

conseguem dar conta da base vocálica, da base fonética da língua humana genericamente, vale 

dizer a escrita alfabética está diretamente relacionada à oralidade. 

Como vemos, conforme as necessidades sociais de cada época foram ocorrendo 

mudanças nas formas de escrita. Com o passar do tempo e estas mudanças na escrita, os 

homens e as mulheres necessitaram de um sistema melhor, para gravar suas ideias. Assim não 

só os desenhos da escrita foram modificados ao longo da história como também os materiais 

de registro da escrita se modificaram. Das paredes das cavernas, pacas de argila, peles 

curtidas, tábuas cobertas de cera, papiro – precursor do papel ao computador. 
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Mas o que vem a ser a escrita na sociedade capitalista? Certamente precisamos fazer 

uma leitura histórica do ponto de vista da prática para entender que a escrita na sociedade 

capitalista é diferente da escrita da idade média. Não é porque ambas têm símbolos gráficos 

que são a mesma coisa. Por sua vez, os homens daquela época não eram intelectualmente 

inferiores aos posteriores que inventaram uma outra linguagem mais ampla. A única questão é 

que eles produziram aquilo que era suficiente para suas necessidades. A linguagem escrita era 

absolutamente capaz de produzir o que eles necessitavam. Na idade média, os homens 

inventaram a escrita cursiva porque precisavam escrever muito, copiar muitos textos, 

portanto, escrever rápido, sem olhar. O que não seria possível com o sistema de letra de 

forma, por exemplo. Contudo, não era necessário que todos os homens soubessem ler e 

escrever. Havia uma divisão social do trabalho em que era suficiente um ou outro sujeito que 

soubesse ler e escrever para fazer os contatos da vila. Estava posta a função social do escriba, 

pois, se toda a aldeia fosse aprender a ler e a escrever, seria um desperdício de energia 

humana e de tempo, uma vez que, raramente chegava alguma comunicação. 

Mas, como a sociedade capitalista já nasceu global, universal, e pondo todos os 

homens em contato, fez-se necessário à escrita ser universalizada. E o sistema de letras 

cursivas vai perdendo a sua função para a letra de imprensa, que coloca a escrita no mesmo 

movimento que todas as outras coisas do capital. Hoje não há mais tempo de esperar alguém 

escrever à mão. Urge a necessidade de que tudo seja impresso, mecânico. Foi tão forte essa 

necessidade que os homens produziram a máquina de escrever e por sua vez, produziram o 

comutador pela necessidade de armazenar informações. Na verdade, hoje não dá mais para 

escrever no ritmo do lápis. Parece-nos, portanto, anti-histórico hoje, ensinar a criança ou ao 

adulto analfabeto escrever o traçado da cursiva. Destaca-se também que para Freire (2015) as 

práticas curriculares e pedagógicas na contemporaneidade exigem autonomia por parte de 

quem aprende e ensina. Estudantes e professores(as) são protagonistas na feitura de uma 

escola mais democrática e inclusiva. 

E esse fenômeno da globalização do capital se exacerba, criando mecanismos e a 

escola tem que ir preparando esta criança, e o adulto(a) para o computador, pois, a 

humanidade produz tanto conhecimento que qualquer segundo é fundamental. Portanto, 

submetê-los(as) ao esforço de fazer uma bela caligrafia e ficar aprendendo à cursiva, é inútil, 

uma vez que estes(as) sujeitos(as) irão desenvolver uma habilidade motriz, numa época em 

que todo o sistema produzido está colocando toda a habilidade física na máquina. E não é 

somente um ato da escrita, mas no ato de operar, cortar grama, árvores, costurar, enfim todos 
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os atos humanos estão sendo objetivados na máquina, não dependem mais dos homens e das 

mulheres.  

Desse modo, ensinar a escrita cursiva hoje, significa subtrair o tempo e a energia de 

um outro conhecimento que poderia ser trabalhado. Portanto, submetê-la a este ato é no 

mínimo anti-histórico. Evidentemente que o(a) aluno(a) deve aprender a ler em todas as 

formas de grafia, porque hoje ele encontra material escrito nas mais variadas formas e tipos de 

letras. No entanto, para este documento histórico, ele vai aprender a escrever (ato mecânico, 

físico, motriz), com aquele sistema de escrita da forma que o conjunto da sociedade faz uso 

real, vale dizer, é suficiente hoje, para todos os atos de escrita que ele for fazer desde uma 

carta ao preenchimento de documentos.  

Nesses moldes a criança ou o(a) jovem e adulto(a) não terão dificuldades práticas na 

vida se não souberem escrever cursiva. A não ser que a escola crie uma dificuldade para ela. 

Mas, na verdade, não existe uma necessidade, fora da escola, que justifique ensinar a letra 

cursiva. A despeito de alguns(mas) educadores(as) que por não compreenderem os 

movimentos quês estão se dando na sociedade, dogmatizam o conhecimento ensinado, 

passado. Para estes(as), o(a) aluno(a) que não aprende a escrever no sistema de letra cursiva, 

não estará aprendendo a escrever. É evidente que não estamos tirando deste(a) aluno(a) a 

escrita, ela é por decorrência mantida, mas é uma escrita que se justifica contemporaneamente 

pela letra de forma. 

 

Mediações no processo de alfabetização: possibilidades de diálogo 

O que se espera no processo de alfabetização para Freire e Macedo (2004) é o trabalho 

com a linguagem de forma viva em seu uso concreto e social. Uma linguagem que brota e se 

alimenta do contexto onde as pessoas estão inseridas. 

Assim, hoje, o homem e a mulher não precisam mais ficarem subordinados ao ato 

mecânico, ele libertou-se da opressão, da habilidade física e isto lhe permite um absoluto 

desenvolvimento de espírito. Afinal, para o capital poder realizar a comunicação que quer 

realizar em tempo instantâneo ele precisa dar a outra ponta, o instrumento para isto. Por 

exemplo, qualquer pessoa que tem conta em banco, está operando com o computador, pois 

par o banco poder realizar sua economia, informatizando seu sistema, ele tem que dar ao 
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usuário dele, o instrumento para esta operação, socializando o computador, e isto, inclui o 

usuário que recebe o salário mínimo. 

Por uma necessidade do capital, é que a sociedade acaba produzindo a possibilidade 

do outro se inserir nesta apropriação, ou seja, é no interesse da produção que ele dá o aceso. 

Mas, como a sociedade capitalista é uma sociedade excludente como todas as sociedades até 

agora foram, não consegue realizar esta necessidade da escrita ser universalizada, ao mesmo 

tempo em que produz a oportunidade de cada um ter o seu computador. Mas, vai chegar um 

momento em que ninguém mais usará o lápis e ele vai deixar de existir. 

Isso nos leva a crer que, não ter um computador hoje equivale a andar de carroça, já 

que, não é mais possível para nenhum homem ou mulher transportar-se de outra forma se não 

aquela socialmente determinada e, portanto, a sociedade produz meios para esse sujeito se 

inserir naquela forma de transporte socialmente dada por esta sociedade. Da mesma forma 

que, se a sociedade não produzir a oportunidade de cada um ter o seu computador, ela vai ter 

que, obrigatoriamente produzir formas do uso coletivo do computador. Então, a sociedade 

traz uma condição: ao mesmo tempo em que tem a necessidade de universalizar, tem a 

necessidade da exclusão que é um elemento organizador do capital. 

É a radical divisão técnica do trabalho que hierarquiza a demanda dos produtos. 

Assim, quando há hierarquias diferentes e demandas sob determinados produtos, há exclusão, 

pois, o que vai condicionar o acesso ao produto social é o salário. E, se a sociedade não tem o 

sujeito que acessa a esta produção, porque o salário dele não é um salário universalizado, 

sobra produto e cria um descompasso entre a produção e a demanda vale dizer, ao mesmo 

tempo em que tem o livro e o computador barato, não tem o dinheiro para comprá-los. Com 

base nessas assertivas, precisamos ver a vida em processo, é assim, nesse momento, mas, ao 

mesmo tempo em que é assim, é também o movimento da direção da superação disto. 

É sob essa premissa que fazemos a crítica a alguns autores, entre eles Manacorda 

(1997), cuja visão conspiracionista, coloca que a escrita era apropriada pelas classes 

dominantes, cujas classes sonegavam a escrita para outras classes, sendo instrumento de 

poder. O que não é verdade, se a classe dominante não quisesse que o povo comprasse livros, 

não venderia coleções tão baratas. Na verdade, existem momentos na história onde a classe 

dominante prescindia da escrita. O exemplo de Carlos Magno, o rei da França, era analfabeto 

e tinha seus escribas, que muitas vezes era condição exercida por uma classe dita inferior na 

época. 
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Portanto, não podemos ler o passado, a história, achando que, como todo mundo não 

lia como o domínio da escrita não era de todos, então, que aquilo era pecado social. Não, não 

escreviam e não aprendiam a ler e a escrever porque não era necessidade para determinadas 

classes. Todavia hoje, é uma necessidade para todas as classes, pois, todas estão se 

defrontando seriamente com situações em que são obrigadas a ler e a escrever. Portanto 

leitura e escrita nesta sociedade têm que ser universais. 

Nesse sentido, não há nenhuma intenção malévola e nem generosa. O capital não é 

algoz do proletário, nem bonzinho. Ao se realizar estas diferenças, o capital, ao mesmo 

tempo, produz a exclusão e, nesse sentido é algoz e produz e inclusão e, nesse sentido é 

benemérito. Na verdade, o capital só tem uma extensão: a de circular a mercadoria e, no 

momento que a mercadoria é a escrita, ele tem a intenção de circular a escrita. Por uma 

necessidade do capital ele acaba produzindo a necessidade do outro se inserir nesta produção. 

Essa assertiva vai se confirmando a partir do instante em que verificamos o 

movimento da história. Como hoje, ninguém mais usa o carvão para escrever, poderíamos nos 

questionar: Por que a criança e a pessoa adulta não usam o carvão para escrever se é tão 

barato? Não é possível! O lápis substituiu o carvão, o papel substituiu o papiro e, socialmente, 

fica mais econômico usar o computador produzir o lápis. Bem como vai chegar um momento 

em que o ritmo desta sociedade que é hoje instantâneo, vai tornar o lápis inútil para a 

necessidade da sociedade.  

Hoje, o sujeito se alfabetiza com o lápis ou ele não se alfabetiza com o carvão. Ou o 

sujeito vai dominar a escrita dentro daquela dada possibilidade porque fora daquela 

possibilidade não interessa conhecer a escrita, é inútil conhecê-la. Pois, só vai valer a 

comunicação escrita naquele grau de simultaneidade, coisa imediata, e tão simultânea quanto 

à voz humana. Mas, é processo. Nesses moldes, o computador não é melhor que o lápis, ele só 

é melhor porque a sociedade precisa produzir a comunicação num outro ritmo. 

Então, como a sociedade hoje está tendo um movimento de agudização da velocidade 

da produção, aquilo que foi perfeitamente compatível, necessário e suficiente para aquele 

ritmo, hoje não é mais compatível com o ritmo da sociedade contemporânea. Portanto, é só 

nesta relação do ritmo da sociedade que o computador. Portanto, é só nesta relação de ritmo 

da sociedade que o computador é melhor que o lápis, vale dizer, é somente nos diferentes 

contextos históricos que percebemos que o computador não é melhor, mas diferente do lápis.  
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Os homens e as mulheres ao produzirem o lápis, trouxe toda uma história, um 

princípio para o seu uso, logo, ao produzir um outro objeto, mudam-se os princípios, pois, há 

outra necessidade para este objeto. Se fizermos uma retrospectiva histórica, percebemos que a 

função social da escrita na sociedade burguesa, em outras circunstâncias, era a comunicação à 

distância e que todo o conteúdo e todo o método de ensinar a ler e a escrever estão pautados 

naquela visão da época: todos precisavam ler e escrever para se comunicar a distância. E a 

escola trabalhava com o método organizado para tratar da codificação e decodificação – o 

valor fonético das letras e esse método dava conta porque a textualidade a criança vai produzir 

na vida prática, fora da escola, através das cartas, bilhetes etc., e se comunicar. Ela passa a 

submeter à ideia nas cartas e assim produzia textualidade.  

Mas em momentos de mudanças na sociedade burguesa, e mudanças que acontecem 

na escrita, à invenção e universalização do telefone – instrumento que tornou a escrita 

desnecessária para aquela condição principal, primeira, de comunicação à distância, trouxe 

outras necessidades para a escola. Isto porque as crianças passaram a não ter mais uma 

situação fora da escola que lhe permitisse aprender a textualizar. Assim, quando precisavam 

se comunicar à distância, o uso do telefone passou a ser mais rápido e econômico. Portanto, 

na escola passou a ser necessária a decodificação mais a textualidade para dar conta de 

produzir estes(as) sujeitos(as) nestas condições concretas. Isto porque à medida que as 

relações sociais vão ganhando complexidade, outras funções vão surgindo e àquela função 

principal de comunicação à distância da época passa à função de memória, de registro, de 

localização. As quais passam a ser exercitadas numa dimensão, não apenas oral, mas, 

sobretudo, numa dimensão escrita que torna possível sistematizar e difundir ampla e 

rapidamente através dos textos o conhecimento acumulado pela experiência de homens e 

mulheres. 

Nesse sentido e, sabendo que a escrita serve para nos comunicar com outras pessoas 

em situações em que não podemos efetuar essa fala e que para realizar a comunicação à 

distância hoje, é mais rápido e econômico utilizar o computador ligado à rede mundial – a 

internet, não haverá nenhum sentido para a escola, na sua função social especial de 

alfabetizar, neste novo tempo, ensinar o aluno a escrever, se não, de um jeito que seja aquele 

que serve ao uso. Assim, hoje, aprender a palavra, dominá-la, encontrar a procedência e 

justeza de seu uso tornou-se um crescente desafio para podermos compartilhar nesses tempos 

em que os verbos ler e escrever passaram a ser utilizados como quase sinônimo de acesso ao 

trabalho e à formação da cidadania. 



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

 

739 

 

Desse modo e considerando a natureza discursiva da linguagem, o objetivo do ensino 

da língua portuguesa e mais especificamente, da alfabetização, objeto de estudo para a 

educação de crianças jovens e pessoas adultas, deve ser no desenvolvimento da competência 

textual, ou seja, o domínio da capacidade de produzir e interpretar textos escritos e orais.  

Nossa pretensão é desvelar o texto enquanto elemento objetivo determinado pelas 

condições históricas postas hoje, que não sustentam mais uma perspectiva de alfabetização 

onde a leitura e escrita da forma como vem sendo ensinadas, não atendem nem se quer as 

exigências da sociedade capitalista na sua atual dimensão, muito menos, criam condições para 

superação deste modelo. Nessa perspectiva e em diálogo com Chiapini (2000, p. 20): “No 

mundo marcado pela aceleração tecnológica e pelas crescentes influências do rádio, da 

televisão, da imprensa escrita e das redes de computadores, as formas de aprender e sentir se 

modificam.” 

Embora a língua se divida em um conjunto de sinais, é a situação de interação que 

define como estes sinais sãos organizados para dar sentido àquilo que está sendo dito ou 

escrito, ou seja, sem o código, não existe linguagem, entretanto, não é o código que é 

determinante do significado. O contexto é vai dizer como é que aquele código é capaz de 

realizar ou não um determinado significado. As condições concretas em que cada um produz a 

sua interpretação do mundo produz a emissão do seu discurso. A condição concreta que cada 

um tem do próprio domínio do código, são produções diferentes que depende da experiência 

de cada um. 

Assim, um determinado sujeito pode até dominar bem um código, ter clareza do que 

quer, dizer e produzir tecnicamente perfeito o seu discurso, entretanto, não será compreendido 

por outro sujeito que, ao fazer a leitura estará realizando-a a partir de suas condições 

concretas de produção, da emissão do discurso, da enunciação. Com efeito, não basta o 

domínio técnico, pois, não existe garantia para interpretação literal de um discurso, uma vez 

que a interpretação do outro será determinada pelas suas relações sociais, pela vida, pela 

experiência prática, vale dizer, pela condição social do outro que lhe dá condições concretas 

de interpretação.  

Eis um exemplo bastante elucidativo: quando Chico Buarque em uma de suas músicas 

diz: “fui embora, queimei meus navios”, o ele quer dizer, o que isso significa? Chico Buarque 

quer dizer: impossível voltar atrás. Mas, só vai entender quem na sua vida teve a oportunidade 

de conhecer a história do Cortez e do General. Se nas condições de vida desse sujeito, ele foi 
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destituído da possibilidade de ter o domínio da literatura clássica, ele nunca vai saber 

interpretar isto. Se tomarmos o campo dos clássicos, este é um dado dos mais comuns para 

quem conhece a história das Américas. No entanto, não é comum para a maioria da 

população. 

Por isso, entendemos que não é uma questão de técnica, mas de posição daquele 

sujeito que enuncia ou que interpreta na sociedade. Desse modo, a possibilidade de 

interpretação da mensagem é apenas parcial, pois, o código é apenas um dos elementos 

daquele conjunto que constitui as condições concretas, tanto da enunciação quanto da 

interpretação do discurso. Eis porque não dá para centrar o ato de ensinar e o ato de aprender 

puramente na questão do código.  

Com base nessas assertivas, entendemos que, se a sociedade não produzir igualdade de 

experiências, de condições de produção, seja da emissão, seja da interpretação, o domínio 

técnico da alfabetização não é suficiente para o indivíduo ler. Indubitavelmente, tornar o 

sujeito capaz de interpretar vai muito além do domínio do código, requer também, entre 

outras coisas, um razoável domínio da cultura geral já produzida pela humanidade.  

Desse modo, tomemos a linguagem como objeto do processo de alfabetização da EJA, 

que é determinada pelas relações sociais, é interlocução, é representação, é, portanto, prática 

social. Nesse sentido, a maneira de dizer e a maneira de interpretar, não dependem apenas do 

instrumento que é a linguagem, mas depende de todas as condições de construção de emissão 

e de recepção do discurso que é próprio do mundo. Por isso, a linguagem precisa ser 

entendida sob o ponto de vista social e não só sob o ponto de lista da linguística. Se não, 

vejamos, a estrutura linguística da linguagem do caipira, por exemplo, só dá conta no âmbito 

que ele vive ao passo que a linguagem que o cidadão deve ter é acesso, é a linguagem 

universal, necessária para a comunicação na sociedade burguesa. Aquela linguagem rural é, 

na verdade, a expressão da exclusão social, pois, este indivíduo não poderá aprender os 

fenômenos que estão presentes na sociedade com aquela linguagem. Com efeito, isto lhe cria 

um cerceamento social. No dizer de Bakhtin, (1995, p. 34): “[…] a consciência só se torna 

consciência quando se impregna de conteúdos ideológicos (semiótico) e, consequentemente, 

somente no processo de interação social.” 

Por isso, o(a) professor(a) precisa romper com aquela concepção tradicional muito 

solidificada na ideia de que a linguagem é exclusivamente comunicação, pois, sob o ponto de 

vista desta teoria, ter o domínio técnico da linguagem garante a qualidade da comunicação. 
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Esta concepção estruturalista tira a linguagem do campo político, da luta política, da luta 

ideológica e coloca no campo puramente técnico. Acrescentando-nos diz Klein (1996, 

p. 108): 

Neste sentido, a alfabetização tomada como processo de apropriação da língua 

escrita – assume na escolarização, um papel fundamental: ao instrumentalizar o 

aluno para a inserção da cultura letrada cria as condições de possibilidade de 

operação mental capaz da apreensão dos conceitos mais elaborados e complexos que 

vem resultando do desenvolvimento das formas sociais de produção. Assim, 

apreender a língua escrita é mais do que aprender um instrumento de comunicação: 

é, sobretudo, construir estruturas de pensamento capaz de abstrações mais 

elaboradas. 

 

Nesse empreendimento, os(as) professores(as) de língua portuguesa, os(as) 

professores(as) alfabetizadores(as), seja na sala de aula ou nos espaços de encontro com 

os(as) alunos(as), têm o papel de possibilitar ao(a) aluno(a) atuar com a estrutura semântica da 

linguagem, com a textualidade, com a produção de significados. Para tanto, devem ajudar 

seus(uas) alunos(as) a ampliarem seu domínio de uso das linguagens verbais e não verbais 

pelo contato direto com textos de variados gêneros, orais ou escritos. Bem como, aprimorar as 

possibilidades de domínio discursivo na oralidade, na leitura e na escrita, para que 

compreendam e interfiram nas relações de poder, em relação ao pensamento e às práticas de 

linguagem imprescindíveis ao convívio social. Ressalta-se ainda, o fato de a língua ser o meio 

e o suporte de outros conhecimentos, o que torna o(a) professor(a) de língua portuguesa 

agente de alavancamento das relações interdisciplinares. O que possibilitará a esse(a) 

profissional comprometido(a) com a uma ação pedagógica de qualidade para todos(as) os(as) 

alunos(as), derrubar mitos que sustentam o pensamento único, padrões preestabelecidos e 

conceitos tradicionalmente aceitos, possibilitando aos(as) educandos(as) tanto o entendimento 

do poder configurado pelas diferentes práticas discursivo-sociais quanto a sua emancipação e 

autonomia como também, para construir relações sociais mais includentes. Isto porque, o 

domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social.  

No entanto, a maior parte da nossa população, embora hoje possa estudar, não chega a 

ler. A escolarização, no caso da sociedade brasileira, não leva à formação de leitores e 

produtores de textos proficientes e, às vezes, chega mesmo a impedi-la. Nessa 

contemporaneidade, ler continua sendo coisa das elites intelectuais brasileiras. É preciso, 

portanto, reconhecer que somente as aulas expositivas tradicionais que expõem analiticamente 

os conteúdos e deixam as atividades orais e de leitura por conta de uma aprendizagem 

espontânea ou somente para a área da língua portuguesa, desconsiderando, portanto, a 
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constituição interativa da linguagem, não contribui para a formação de alunos críticos e 

autônomos. Da mesma forma, a prática do(a) professor(a) alfabetizador(a) que passa boa parte 

de seu tempo, ensinando apenas as unidades menores da língua: letras e sílabas e esquece da 

textualidade não acrescenta conhecimentos significativos na formação de leitores. 

 Com efeito, para formar usuários da língua, é fundamental que o(a) professor(a) 

planeje situações didáticas onde o aluno ocupe sistematicamente a posição de leitor e escritor, 

onde a leitura e a escrita penetrem nas suas entranhas, façam parte de sua existência. 

Escritores e leitores, não de letras, sílabas, palavras ou frases descontextualizadas, mas 

leitores conscientes do mundo e da linguagem, do discurso sobre o mundo. E isso só é 

possível se a língua entrar na escola da mesma forma que existe vida lá fora, ou seja, por meio 

de práticas sociais de leitura e escrita. Por isso, a alfabetização, tomada como aprendizagem 

inicial da leitura e da escrita, não pode se dar fora do contexto de letramento que potencialize 

o domínio da linguagem. Isso implica que a escola trabalhe numa perspectiva de fomentar a 

cultura letrada formando alunos que saibam produzir e interpretar textos de uso social, orais e 

escritos nas mais variadas situações comunicativas que permitam a participação no mundo 

letrado. Para tanto, cabe ao(a) professor(a), na sua tarefa de articular mediações, potencializar 

a atividade intelectual do(a) aluno(a), leitor(a) e escritor(a) em potencial, para praticar, para 

construir o hábito, para sentir o prazer da autoria, se divertir com as nuances das palavras, 

anunciarem os sonhos, vivenciar as metáforas poéticas, revelar a vida, denunciar a dor, se 

sentir anestesiado pela imaginação, sobretudo, que se sinta arrebatado pelo poder do 

conhecimento. 

Decorre daí, segundo Bakhtin (1995, p. 123) que: 

[…] a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monologa isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social de interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua. 

 

É por isso que para esse autor, o diálogo1, é uma das formas mais importantes, na 

interação verbal. 

 
1 Para Bakhtin, “diálogo não significa apenas alternância de vozes – unidade de análise clássica das trocas 

verbais tomadas em termos metodológicos – mas implica o encontro e a incorporação de vozes em um espaço e 

um tempo sócio-histórico […] no sentido mesmo de que as vozes dos outros estão sempre povoando atividade 

mental individual.” (SMOLKA, 1991, p. 56). 
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E numa acepção mais ampla, o diálogo para Bakhtin não significa apenas a 

comunicação de pessoas colocadas face a face, em voz alta, mas toda e qualquer forma de 

comunicação verbal. O ato da fala impresso, por exemplo, o livro, é uma forma de 

comunicação verbal, “objeto de discussão ativa sob a forma de diálogo e, além disso, é feito 

para ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado no 

quadro do discurso interior […]” (BAKHTIN, 1995, p. 123, grifo nosso). 

Nessa assertiva, Vygotsky enfatiza o diálogo e as diversas funções da linguagem na 

instrução e no desenvolvimento cognitivo mediado, na medida em que vê o aprendizado como 

um processo profundamente social. E ressalta: “A simples exposição dos estudantes a novos 

materiais através de exposições orais não permite a orientação por adultos nem a colaboração 

de companheiros.” (VYGOTSKY, 1998, p. 175).  

As aprendizagens, diz Marques, “[…] se encadeiam segundo o paradigma da 

complexidade e da razão intersubjetiva de muitas vozes.” (1995, p. 122). E, é no contexto das 

relações educativas que se situa a docência pela mediação tanto da palavra pronunciada como 

na acolhida pelo aluno. Daí a necessidade que tem de ampliar o diálogo – como uma 

fundamental estrutura do conhecimento – a outros sujeitos cognoscentes. 

No dizer de Coll, Marchesi e Palácios (1996, p. 85):  

 

Empregar conscientemente a mediação social implica dar, em termos educativos, a 

importância não apenas ao conteúdo e aos mediadores instrumentais (o que é que se 

ensina e com quê), mas também aos agentes sociais (quem ensina) e suas 

peculiaridades”. Nessa assertiva Coll et al. (1996, p. 85) cita uma interessante fala 

de Vygotsky, “[…] o caminho através de outra pessoa é a via central de 

desenvolvimento da inteligência prática”.  

 

Para Freire (2011) isto exige uma formação docente que considere alunos e 

professores(as) como sujeitos cognoscentes, seres da aprendizagem em busca de ser mais. O 

texto como ponto de partida e ponto de chegada no processo de alfabetização implica 

necessariamente o reconhecimento e o diálogo de quem produz, e de quem lê e dialoga sobre. 

Alfabetizar molha-se por homens e mulheres no escrever e dizer a história.  

 

Considerações finais 

As reflexões realizadas nos colocam frente à necessidade de uma abordagem de ensino 

da língua portuguesa e especificamente do processo de alfabetização tanto de crianças como 

de pessoas jovens e adultas que contemple os diferentes gêneros textuais, os quais: textos 

lúdicos, informativos, científicos, jornalísticos, didáticos, literários etc., como também, os 
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diferentes meios de comunicação, televisão, teatro e cinema. Isso porque, a interlocução é o 

espaço, por excelência de produção de linguagem e de constituição de sujeitos (GERALDI, 

2002), condição fundamental para que se concretize um trabalho com vistas à produção de 

textos. Portanto, basilar para que se materializem ações efetivas de fomento à cultura. 

Destaca-se também o exercício da interdisciplinaridade se legitima como mediador na 

construção de conhecimentos, tanto da leitura como da produção de textos, uma vez que a 

busca de informações para construir uma interação adequada nem sempre se realiza 

exclusivamente no próprio texto, mas em informações provenientes do leitor e/ou de outras 

áreas de estudo, de modo que o deslocamento de conhecimento de um contexto para outro 

constitui um ato interdisciplinar, consequentemente uma coprodução de sentidos. É nessa 

assertiva que se pretende formar um leitor capaz de desvendar posicionamentos ideológicos 

que se fazem presentes no meio social e cultural que o cerca.  

Essa abordagem deve considerar também, a atividade lúdica como possibilidade de 

crianças, jovens, adultos e idosos expressarem e construírem a sua realidade. Isso porque, as 

situações lúdicas mobilizam esquemas mentais, aciona e ativa as operações mentais, 

estimulando o pensamento.  

Isso porque essa contemporaneidade precisa de pessoas com uma formação cada vez 

mais polivalente para enfrentar uma sociedade na qual o conceito de mudança é um dos 

vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem um grau de imprevisibilidade como nunca em 

outra época da história. 

Por fim, considerando que uma alfabetização de qualidade no sentido contemporâneo 

significa produzir nos indivíduos a capacidade de ler, escrever, interpretar e dialogar com 

diferentes relações de interlocução escrita ou oral, bem como, compreender e produzir sobre o 

com os elementos sociais desse tempo, deve ser orientada por um profissionais da educação 

bem preparados e realmente comprometidos, com esse paradigma que deve ser construído 

com empenho e uma coerência radical. 
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Resumo: O presente artigo apresenta uma atividade de intervenção desenvolvida pelo Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Pedagogia Anos Iniciais, em 

parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A atividade foi realizada em 2017, em 

uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG). A 
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metodologia de trabalho baseia-se no ensino de gêneros textuais por meio de Sequências Didáticas 

(SD), Schneuwly & Dolz (2004). Apresentaremos a SD elaborada sobre o gênero autobiografia, sendo 

contemplado nos módulos os seguintes aspectos: estrutura composicional, funcionalidade do gênero e 

análise da coerência e coesão, pontuação, paragrafação e ortografia. O ensino da língua escrita a partir 

do uso de SD proporcionou às crianças uma clareza quanto às etapas envolvidas na construção de um 

texto; compreensão das diferenças entre narração e descrição e a relação entre textualidade e aspectos 

gramaticais.  

 

Palavras-Chave: Sequência didática. Gêneros textuais. Autobiografia.  

 

Iniciando o diálogo 

“O meu nome é Julia eu adoro brinca de boneca de bicicleta e de escolinha eu moro na 

cidade de Belo Horizonte de Minas Gerais eu moro com os meus pai e minha mãe eu tenho 

uma cachorrinha de estimação o nome dela chama mel e essa é a minha estória”1. Histórias 

como essa deram início à sequência didática “Autobiografia” em uma turma de 3º ano do 

Ensino Fundamental do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), durante o 1º semestre 

de 2017. O projeto foi desenvolvido pelas estudantes de Pedagogia Camila Petrovitch, 

Mariana Eller e Marina Luiza dos Reis, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID)2 dos Anos Iniciais, sob orientação das professoras Maria da 

Piedade Fonseca, regente da turma, e Valéria Resende, professora da Faculdade de Educação 

da UFMG. 

Durante a vigência da atividade relatada no presente artigo, o PIBID funcionava de 

forma que os alunos da graduação realizam planejamentos semanais sob a orientação de um 

professor/(a) da universidade, em parceria com a professora regente da turma da escola de 

educação básica, com o objetivo de desenvolver atividades específicas na sala de aula. No ano 

de 2017, o PIBID - Anos Iniciais, FaE/UFMG, contava com cinco bolsistas que, participavam 

de reuniões semanais para planejar “ o como fazer” e quais seriam as atividades a serem 

desenvolvidas nas salas de aula. As reuniões, de quatro horas, somavam-se a dezesseis horas 

semanais na escola, totalizando vinte horas por semana.  

 
1 A história foi reproduzida sem as correções gramaticais e ortográficas, visando permitir ao leitor visualizar a 

produção inicial feita pela criança e sua função diagnóstica.  

2 Em 2017, o PIBID oferecia bolsas de iniciação à docência aos estudantes de cursos presenciais que se 

dedicavam ao estágio nas escolas públicas. O objetivo era antecipar o vínculo entre os futuros professores e as 

salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID fez uma articulação importante entre a educação 

superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais.  
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O Instituto de Educação de Minas Gerais foi a escola parceira, onde as atividades 

foram desenvolvidas, e está localizado na região central de Belo Horizonte. O programa 

contava com a participação da professora Maria da Piedade Fonseca, regente da turma do 

3ºano do Ensino Fundamental, que participava das reuniões semanais de planejamento e das 

atividades desenvolvidas em sala. Em sua turma, três bolsistas atuaram no primeiro semestre 

de 2017.  

A turma na qual a atividade foi desenvolvida, era composta por 25 crianças com 

idades entre oito e nove anos, sendo 16 meninas e 9 meninos. Todas as crianças da turma já 

estavam alfabetizadas, apresentando muitas dificuldades com ortografia. As três bolsistas 

desenvolviam as atividades na sala duas vezes na semana, durante o turno regular no período 

vespertino. 

Trabalhando com gêneros textuais 

Os gêneros textuais são o suporte de qualquer comunicação, seja ela intencional ou 

não, formal ou coloquial, oral ou escrita. Pensando nisso é possível argumentar que é por 

meio dos gêneros textuais que as crianças iniciam o seu processo de letramento: o uso dos 

gêneros textuais acontece dentro e fora do contexto escolar. Segundo Fernandes (2016), a 

diferença é que fora da escola este processo ocorre espontaneamente, visto que nos 

comunicamos por meio de algum gênero e temos acesso a vários gêneros escritos. Na escola, 

devemos ter acesso intencional e sistematizado à diversidade de gêneros textuais que circulam 

na sociedade, seu suporte, sua forma, seus objetivos, suas várias possibilidades de uso, sua 

linguagem, seus interlocutores, o meio de circulação, dentre outros aspectos.  

O ensino a partir dos gêneros textuais envolve compreender os seus usos e funções 

para depois produzi-lo. Marcuschi (2003) defende que a compreensão engloba os aspectos 

sócio comunicativos, funcionais, estruturais/linguísticos, que são determinantes para a 

caracterização dos gêneros, bem como o reconhecimento dos diferentes suportes e ambientes 

em que o gênero se encontra.  

A escolha para o trabalho com o gênero textual autobiografia se deu a partir da 

proposta de conhecer as crianças, saber suas preferências, suas experiências e suas 

expectativas, no início do ano letivo. Conhecer os sujeitos e a turma como um coletivo é 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem, na criação de vínculos, de 
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compartilhamento de histórias, no processo de autoconhecimento e no conhecimento do 

outro. 

A partir da escolha do gênero, foi planejada uma sequência didática que permitisse a 

troca de experiências, a sistematização de conceitos, o aprofundamento sobre regras 

gramaticais e o desenvolvimento da leitura e da escrita. A palavra autobiografia se divide em 

“auto”, que significa por si mesmo, “bio”, que significa vida e “grafia”, que significa escrita, 

logo, a autobiografia é um relato sobre a vida de uma pessoa, escrito por ela mesma ou com 

ajuda de outra pessoa. Esse gênero discursivo pode ser encontrado em diferentes suportes 

como livros, blogs, panfletos eleitorais, cenas de filmes, diários, revistas, dentre outros. 

A Sequência Didática 

 

Para consolidar as aprendizagens acerca do gênero escolhido, a metodologia de 

trabalho desenvolvida na turma do 3o ano baseia-se no ensino de gêneros textuais por meio de 

sequências didáticas (SD), que segundo Schneuwly & Dolz (2004, p.97), “é um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral 

ou escrito”. As atividades desenvolvidas ao longo da SD são divididas em módulos, que 

trabalham as dificuldades que foram identificadas na produção inicial dos alunos com a 

finalidade de saná-las para a reescrita (SCHNEUWLY&DOLZ, 2004). 

Para dar início a SD, o primeiro passo foi realizar uma avaliação diagnóstica para 

“saber o que os alunos já sabem” e assim ter segurança para planejar, selecionar e criar 

atividades para a turma. A partir de uma avaliação diagnóstica, foi pedido que cada criança 

produzisse uma autobiografia para compor o livro da turma, apresentando informações e 

características pessoais. Essa seria a primeira etapa da SD, a produção inicial, sem nenhum 

intervenção por parte das monitoras e sem modelos, com a função de revelar quais aspectos 

do gênero as crianças já dominavam e quais ainda precisavam ser concretizados.  

Em todas as produções, foi possível perceber a ausência de parágrafo. Também foi 

possível analisar dificuldades na pontuação, tanto pelo excesso quanto pela ausência, sendo a 

última mais recorrente. Os erros de ortografia foram recorrentes, principalmente os erros 

relacionados ao desconhecimento das regras e irregularidades ortográficas. Apesar disso, 

houve poucos desvios quanto ao desenvolvimento do gênero, de forma que a maioria soube 



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

 

749 

 

relatar, mesmo que de forma simples e superficial, alguns aspectos que descreviam suas 

características físicas, de personalidade, gostos e sonhos.  

Após essa primeira análise, os módulos da sequência didática foram sendo elaborados, 

durante as reuniões semanais, de forma que abrangessem as principais dificuldades 

observadas. No primeiro módulo, foram selecionados livros literários que exploravam a 

temática da identidade e das características pessoais. O objetivo deste primeiro momento era 

propor uma reflexão junto com as crianças sobre como elas se veem fisicamente e seus traços 

de personalidade. A escolha de livros de literatura de qualidade - que faziam parte do acervo 

do Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE - foi importante para contextualizar a 

atividade de forma lúdica, estimulando as crianças a se relacionarem com os personagens dos 

livros. Outra proposta adotada foi, a cada vez que era apresentado um livro, também era 

apresentada a biografia ou a autobiografia do autor, para que as crianças se familiarizassem 

ainda mais com o gênero.  

Nesse módulo, foram trabalhados dois livros No primeiro, Estou sempre mudando, de 

Bob Gill e Alastair Reid, foi possível trabalhar às características pessoais, por exemplo, 

“Quando vejo o homem forte no circo, eu me sinto tão fraquinho… Mas quando minha mãe 

me deixa carregar o cesto de roupas sujas, eu me sinto tão forte” (GILL, 2010). Frase como 

esta permitiram que as crianças refletissem sobre as características físicas e pessoais das 

pessoas e delas próprias. de forma que, em uma atividade elaborada pelas bolsistas, as 

crianças tiveram a oportunidade de escrever, por exemplo, quando se sentiam fortes ou fracas. 

Além dessa reflexão, a atividade permitiu que se ampliasse o repertório de adjetivos das 

crianças. Uma das crianças, inspirada na personagem, escreveu que se sente forte “quando 

minha mãe deixa eu carregar um pote de creme de leite”. 

Ainda no mesmo módulo, outro livro trabalhado foi Quando Estela era muito, muito 

pequena, de Maria Louise Gay, e também foi lida a autobiografia da autora. Na atividade as 

crianças tinham que selecionar quais itens elas julgavam essenciais para a escrita de uma 

autobiografia. Em conjunto, elaboraram uma lista com 36 questões, dentre elas: “Como você 

é fisicamente?”, “Qual sua flor preferida?”, “Onde estuda?” e “Como é a sua família?” 

No segundo módulo, as três bolsistas elaboraram e apresentaram suas autobiografias 

para a turma, abordando as questões essenciais pontuadas no módulo anterior. Em seguida, as 
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crianças produziram a própria autobiografia, também se apoiando no modelo apresentado e 

selecionando dentre as 36 questões propostas, as que elas considerassem mais relevantes.  

No terceiro módulo, foi trabalhado o autorretrato. Foram afixadas na sala imagens de 

autorretratos de artistas de diferentes épocas (Frida Khalo, Van Gogh e Tarsila do Amaral) 

junto com os autorretratos produzidos pelas bolsistas. Em um formato de “galeria de arte”, as 

crianças puderam observar as obras e analisar os diferentes estilos utilizados pelos artistas. 

Após esse momento, foram afixadas junto às obras, fotografias dos respectivos artistas, para 

que as crianças pudessem comparar as imagens. 

Após essa observação, foi feita uma roda de 

conversa, onde as crianças apontaram suas obras 

favoritas, e opinaram sobre as diferenças entre a 

fotografia do artista e seu autorretrato. Essa etapa 

foi muito importante para mostrar às crianças que 

o autorretrato não precisa ser uma cópia fiel da 

imagem do artista, mas uma representação dela. A 

conversa prosseguiu sobre diferentes estilos e 

formas de representação de cada artista, 

enfatizando que as crianças tinham liberdade para 

criar, do modo como achassem melhor, os seus 

autorretratos. As crianças ficaram muito 

empolgadas com a produção dos autorretratos e se 

dedicaram um bom tempo à essa atividade 

(Figura 1).  

 

Fonte: Relatório das bolsistas - Sequência didática autobiografia, 3º ano, PIBID/2017.  

No quarto módulo, a ênfase foi a revisão da autobiografia produzida no segundo 

módulo. Foram necessárias três atividades envolvendo diferentes dimensões da revisão 

gramatical, a partir da análise dos erros recorrentes nas produções (coerência, coesão, 

pontuação, paragrafação e ortografia). No primeiro encontro, foram analisadas duas 

autobiografias das crianças - com a autorização dos seus autores. Foi feita a cópia do texto no 

quadro e, em seguida, a análise coletiva dos erros ortográficos. As bolsistas estabeleceram 

Figura 15 Autorretratos das crianças 
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previamente uma legenda de marcação para a correção: a letra “X” na cor azul sinalizava a 

necessidade de inserir um parágrafo, um círculo na cor vermelha indicava erros de ortografia - 

acentuação e grafia das palavras - e verde para sinalizar erros na pontuação. Uma bolsista lia a 

produção escrita que estava reproduzida no quadro e sinalizava os erros junto com a turma. A 

falta de parágrafo inicial, erro na grafia de palavras, falta de vírgulas e outras pontuações. Em 

seguida, as crianças formaram duplas e cada uma sinalizou os erros na cópia da produção do 

colega (figura 2). Devolvida a produção ao autor original, foi pedido que corrigisse os erros 

sinalizados pelos colegas, escrevendo no verso da folha a forma convencional da escrita. Para 

corrigir, as crianças poderiam recorrer ao tablet (levado por uma bolsista), ao dicionário ou 

perguntando para as bolsistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório das bolsistas - Sequência didática autobiografia, 3º ano, PIBID/2017.  

Sou s Lucas Kaique Clarindo mutz e gosto de viajar de avião gosto de corre cantar andar de carro, de cavalo, 

cachorro de gato gosto lambe do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha prima. gosto de chuva, de 

sol, gosto de skate de bisicleta de carrinho de rolimã. 

Identificada a recorrência dos erros de ortografia de algumas palavras, o quinto 

módulo foi proposto a fim de sanar essas dificuldades. Uma bolsista colocou no quadro as 

palavras com os erros mais recorrentes, que envolviam regularidades ortográficas, para propor 

uma reflexão sobre as palavras. Depois dessa reflexão coletiva, as crianças fizeram, em 

duplas, atividades específicas para “ajudar a consolidar seus conhecimentos sobre as 

regularidades da norma ortográfica” (MORAIS, 2014). 

Figura 16 Sinalizações dos erros em uma 
produção 
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Outra dificuldade identificada no quarto módulo diz respeito ao uso do dicionário. 

Quando as crianças iam consultar a palavra sinalizada pelo colega na correção, para escrever 

convencionalmente, as bolsistas notaram que as crianças demonstravam muita dificuldade em 

encontrar a palavra no dicionário. Dessa forma, o sexto módulo foi elaborado a fim de 

desenvolver a compreensão e manuseio das crianças com esse tipo de suporte. As crianças 

receberam o verbete da palavra biografia e foram desafiadas a identificar qual palavra estava 

imediatamente antes e qual estava depois. Em seguida, em duplas, elas deveriam pesquisar no 

dicionário o significado de algumas palavras pré-determinadas pelas bolsistas.  

No sétimo módulo, as crianças trabalharam a questão da paragrafação, problema 

identificado desde a produção inicial. A atividade foi iniciada com uma conversa para 

entender para que serve o parágrafo, como e porque ele é usado. As bolsistas apresentaram o 

texto Dono do sítio, uma autobiografia sobre Monteiro Lobato, mas o editaram para que a 

folha estivesse sem parágrafos. As crianças foram avisadas de que o texto era constituído por 

cinco parágrafos e a atividade consistia em identificar onde o parágrafo se iniciava e onde 

terminava, atribuindo sentido a essa divisão textual. Foi identificado que, as crianças só 

mudavam de parágrafo quando mudava também o assunto, dessa forma foi proposta uma 

reflexão para que elas compreendessem que “a paragrafação está relacionada à progressão 

temática, que consiste em manter o assunto, mas variar o aspecto desse assunto que será 

abordado” (BARROS, 2014). 

O oitavo módulo priorizou as atividades de revisão e reescrita da autobiografia. As 

crianças receberam um quadro de correções para auxiliá-las que continha as seguintes 

perguntas: corrigi todos os erros ortográficos? A pontuação está correta? Usei parágrafos? 

Meu texto tem título? Apresentei meus gostos? Falei da minha família?, dentre outras. Elas 

receberam a cópia da produção, com os erros já sinalizados e corrigidos nos módulos 

anteriores, e reescreveram em outra folha a produção final. 

Ao final dos módulos, foi proposta a socialização da produção final. Cada criança 

recebeu a autobiografia de um colega e, ao fazer sua leitura para a turma, os demais colegas 

deveriam adivinhar de quem era. Essa dinâmica foi interessante para as crianças que, ansiosas 

tentavam adivinhar de quem era a produção. Depois de adivinharem de quem era, a criança 

que leu deveria encontrar o autorretrato do respectivo autor.   
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Considerações finais 

Além de cumprir o objetivo de permitir que as bolsistas e a professora conhecessem 

mais as crianças com quem trabalhariam, a proposta de trabalhar com o gênero autobiografia 

também permitiu uma aproximação dos colegas entre si, que se identificavam pelas 

características pessoais, pelas preferências, por coincidências familiares, entre outros. 

Ao longo da sequência didática, foi nítido o progresso dos alunos em relação ao 

gênero. A produção inicial de uma criança, por exemplo, havia sido escrita no formato de um 

conto, começando com ‘Era uma vez...’ e narrando a história de um pássaro que aprendia a 

voar e, ao final, a mesma criança produziu uma autobiografia, mostrando que agora 

compreendia as características que constituíam o gênero. Para produzir a autobiografia, as 

crianças precisaram compreender que esse tipo de texto não seria uma narração pois não conta 

uma história, mas sim descreve aspectos pessoais de uma pessoa, se enquadrando no tipo 

textual descritivo.  

Cada criança descreveu um pouco quem é e quais são seus sonhos, mostrando as 

singularidades nos gostos, modos de ser e ver o mundo. Em uma produção, uma criança 

escreveu: “Eu sempre quis conhecer o mundo. Quando eu crescer eu quero ser cantora, 

modelo e cientista. Eu amo o ambiente. Eu gosto de cachorro, gato, mas não posso ter porque 

sou alérgica.” Trabalhar o gênero autobiografia possibilita a aproximação com o autor, no 

caso as crianças, a partir daquilo que elas escolhem compartilhar no texto. Todas as crianças 

da turma demonstraram em suas autobiografias um grande interesse em apresentar o que 

fazem fora da escola e socializar isso no grupo.   

A organização da sequência didática permitiu um tratamento sistemático do gênero 

textual, possibilitando o desenvolvimento dos eixos da leitura e da produção textual, na fase 

que a turma do 3º ano se apresentava: fase de consolidação do sistema de escrita alfabética. 

Além disso, a SD promoveu a alfabetização na perspectiva do letramento das crianças, pelo 

trabalho com gêneros textuais, ao revelar às crianças o conhecimento do mundo por meio de 

novos olhares oferecendo oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais 

significativo. 
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O que é preciso para saber ler e escrever? A trajetoria invertida de Ana 

 

 

Tiliana de Oliveira Zara 

Instituto Superior de Educação Vera Cruz 

 

Resumo: O presente trabalho discute sobre o que é necessário para aprender a ler e escrever. Para 

isso, faz-se uma revisão bibliográfica sobre a natureza do sistema de escrita; as pesquisas de Emilia 

Ferreiro sobre a psicogênese da língua escrita e as consequências pedagógicas a partir desta teoria. 

Ana, uma dedicada aluna do segundo ano do ensino fundamental, sabia os sons das letras mas não lia. 

Após uma série de atividades baseadas nas teorias socioconstrutivistas, Ana começou a ler. A 

trajetória de Ana e as intervenções para a compreensão sobre o sistema de escrita serão utilizadas para 

ilustrar a discussão.A partir de referenciais teóricos que descrevem a aprendizagem da escrita por uma 

perspectiva interacionista e construtivista, serão apresentadas e discutidas atividades que facilitaram a 

aprendizagem de Ana.   
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Palavras-chave:  Psicogênese da língua escrita. Consciência fonêmica. Alfabetização 

Introdução 

A motivação para desenvolver este trabalho foi descobrir o processo de aprendizagem 

que culmina na leitura e na escrita. As teorias de Jean Piaget e a psicogênese da língua escrita, 

de Emilia Ferreiro, foram vitais para compreender os casos de alunos que, após anos de treino 

de consciência fonêmica, imersos em uma comunidade letrada, não conseguiam ler. 

Descobriu-se que o processo de leitura vai além da decodificação de letras em sons e vice-

versa.  

A natureza da língua escrita como sistema de representação primário, o indivíduo visto 

como quem age cognitivamente para reconstruir a escrita e as intervenções específicas a 

serem feitas pelos professores serão explorados neste trabalho.  

 Para responder à pergunta inicial sobre o que é preciso para aprender, far-se-á: 

● a definição do aprendiz segundo Jean Piaget; 

● a distinção entre escrita como sistema de representação e como código 

de transcrição da fala.  

● a descrição da aprendizagem da escrita segundo Emilia Ferreiro: a 

psicogênese da língua escrita  

● a discussão sobre as implicações pedagógicas de acordo com a 

concepção do professor. 

Como pano de fundo para este trabalho, a trajetória de uma aluna será descrita. Ana, 

sete anos, aluna do segundo ano do ensino fundamental (EF), auxilia o leitor a refletir sobre o 

impacto das teorias aqui apresentadas quando colocadas em prática.   

 

Metodologia de trabalho 

Ana havia seguido a instrução que até agora lhe havia sido dada, assim era capaz de 

sonorizar todas as letras em fonemas mas não conseguia ler as palavras que acabara de 

decodificar. Na escola, ela aprendeu que era preciso primeiro saber os sons das letras para 

conseguir ler, e isso ela sabia muito bem. Apesar disso, a sua leitura não avançava.  
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A fundamentação teórica foi a base para criar as atividades realizadas por quatro 

meses com Ana. Fazem parte do acervo: anotações de diário da professora, anotações no 

caderno da aluna, fotos de atividades e vídeos. Para cada mês buscou-se explicar as atividades 

realizadas, seus objetivos, bem como discutir os avanços da aluna. 

A partir da perspectiva de Ferreiro, a compreensão de Ana sobre como as letras se 

organizam na escrita já estava bem avançada. No entanto, sua escrita podia ser interpretada 

como pobre e distante do convencional, o que de fato aconteceu com Ana na escola. 

Um ponto muito importante a destacar é o seguinte: as escritas silábico-alfabéticas 

foram tradicionalmente consideradas como escritas "desviadas", como "omissões de 

letras". É verdade que, em relação ao modelo adulto convencional, elas comportam 

omissões. Mas, do ponto de vista da psicogênese, é exatamente o contrário: há 

adição de letras em relação as escritas silábicas precedentes. (Ferreiro, 1990, p. 45) 

 

A habilidade de Ana em decodificar letras e sons e sua inabilidade de ler justificam o 

título do trabalho para explicar sua trajetória invertida. Vernon e Ferreiro (2013) explicam 

como a consciência fonológica se desenvolve. 

 

A consciência dos fonemas, ao contrário, desenvolve-se numa idade em que as 

crianças já iniciaram o ensino escolar da leitura. Os adultos analfabetos não 

conseguem resolver tarefas de consciência fonológica, tal como suprimir o primeiro 

som de algumas palavras ou pseudopalavras (Morais, Cary, Alegria e Bertelson, 

1979). Os adultos leitores que não utilizam um sistema de escrita alfabético também 

não conseguem fazê-lo (Read, Zhang, Nie, e Ding, 1986). Estes resultados sugerem 

que a consciência fonológica não é resultado do desenvolvimento como tal, mas que 

está relacionada com a aquisição de um sistema alfabético de escrita. (Vermon, 

Ferreiro, 2013, p. 194)  

 

 No caso de Ana, a consciência dos fonemas precedeu a aquisição do sistema de 

escrita. Ela havia chegado à consciência dos fonemas, mas sua leitura e escrita ainda não 

funcionavam como o esperado. Sua escrita era considerada desviante. 

A Aprendizagem segundo Jean Piaget 

A teoria piagetiana define a aprendizagem como um processo de assimilação e 

acomodação. Ou seja, o indivíduo aprende algo a partir do momento em que, na interação 

com o objeto do conhecimento, busca desvelá-lo formulando hipóteses sobre seu 

funcionamento. 
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Deste modo, assume-se aqui que a criança deve se aproximar do objeto escrita e, aos 

poucos, por intermédio de consecutivas problematizações, confrontar suas hipóteses sobre 

como a língua escrita funciona com os dados da realidade para se aproximar cada vez mais da 

compreensão sobre o mecanismo real do sistema alfabético de escrita. 

À luz de Piaget, Ferreiro e Teberosky defendem a aprendizagem da língua escrita 

como algo conceitual a ser visto a partir do indivíduo, e não a partir do conteúdo. Tal 

mudança de perspectiva é crucial para que se compreenda o processo de aprendizagem da 

língua escrita a partir de um processo de indagação do aprendiz sobre o que e como devem ser 

representadas as ideias e objetos no sistema de escrita.  

 

Emília Ferreiro e a Psicogênese da Língua Escrita  

Segundo Emilia Ferreiro (1990), a evolução da língua escrita ocorre em etapas 

sucessivas e interligadas, denominada psicogênese da língua escrita. A pesquisa que embasa 

seu texto foi realizada em diversos países com crianças de diferentes realidades de acesso à 

língua escrita. A experiência foi intitulada como teoria psicogenética. 

Em linhas gerais, as crianças passam por três etapas para compreensão do sistema 

alfabético de escrita. Estas etapas, nomeadas por Ferreiro (1990) de períodos, são constituídas 

também de subníveis.  

Primeiro período 

 No início, letras e desenhos podem compartilhar um mesmo espaço. No entanto elas 

são consideradas marcas sem existência própria, ou seja, são utilizadas como marcas de 

objetos materiais, portanto, precisam do objeto ou de sua representação para poderem dizer 

algo. Na prática, a criança escreve uma sequência utilizando letras, números e desenhos para 

nomear um determinado objeto. Assim, por estar em um objeto, a tal sequência representa seu 

nome.  Essa sequência não existe sem o objeto, pois se a mesma sequência for colocada sobre 

um outro objeto, passa a representá-lo. Neste momento a escrita não tem caráter substitutivo 

do objeto, elas não podem ser sem o objeto. 

Segundo período 
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         Uma sequência de letras iguais não pode ser lida, critério este algumas vezes levado 

ainda mais longe quando palavras com letras alternadas são rejeitadas como possíveis de ler 

por conterem a mesma letra duas vezes. Em relação à quantidade mínima de letras, as crianças 

recusam que se possa ler apenas uma letra. Algumas crianças aceitam duas letras e todas 

aceitam três letras como algo possível de ler. Um avanço ocorre quando as crianças registram 

de maneiras diferentes para representar coisas diferentes. Para tanto, as crianças começam a 

criar diferenciações nos eixos quantitativo (a quantidade de letras) e qualitativo (letras 

diferentes), buscando coordenar os dois.  

Terceiro período 

"A decomposição silábica da palavra tem um papel da mais alta importância na 

sequência do desenvolvimento" (Ferreiro, 1990, p. 25, 26). A relação entre partes e o todo 

suscita a ideia de que cada pedaço de um nome escrito pode corresponder a uma parte do 

nome falado. O período silábico pode ser dividido em três momentos: primeiramente a 

criança escreve considerando os critérios de diferenciação entre letras (não pode repetir e deve 

ter quantidade mínima para ser inteligível) mas quando faz a leitura, ela busca corresponder 

uma sílaba da palavra a cada letra escrita, encontrando muitas letras extras (letras quaisquer). 

Para dar conta desse excedente, faz rearranjos ao ler com a intenção de chegar até o final do 

texto escrito ao ler. As palavras monossílabas apresentam um grande conflito para as crianças 

que não aceitam como interpretável apenas uma letra. Nesta fase, uma letra pode corresponder 

a qualquer sílaba, contudo as palavras de menos de três sílabas trazem grande problema para a 

criança. Para adequar a hipótese silábica à exigência de quantidade mínima as crianças tentam 

alongar e cortar as sílabas das monossílabas ou usar seu diminutivo – palavra com mais 

sílabas equivalentes. 

Ao escrever uma frase, no entanto, uma letra basta para representar a sílaba, mas 

quando isoladas, uma letra não pode ficar completamente sozinha. 

Posteriormente, as crianças escrevem silabicamente utilizando as vogais da sílaba e 

enfrentam os conflitos de duas vogais iguais juntas e de representar palavras diferentes da 

mesma maneira. O conflito acaba levando a criança a encontrar, em seu repertório, maneiras 

de diferenciar as letras ou buscar as consoantes. 
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Existe uma nova fonte de conflitos que se soma aos precedentes, que consiste na 

comparação da escrita da criança com a escrita praticada por sujeitos alfabetizados.  

Nesse nível de desenvolvimento, as crianças compreendem muito bem sua própria 

maneira de escrever, mas têm grande dificuldade de compreender as escritas que as 

cercam. Cada vez que elas tentam aplicar a hipótese silábica às escritas produzidas 

por adultos, encontram um excedente de letras. [...] As crianças tentam aplicar a 

hipótese silábica na leitura do escrito dos adultos mas encontram um excedente de 

letras. Certas escritas terão uma importância decisiva na desequilibração do sistema 

silábico; por exemplo, a escrita de seu próprio nome. (Ferreiro, 1990, p. 43) 

 

Para dar conta deste excedente de letras, é preciso analisar a palavra para além da 

sílaba. O período intermediário, na transição entre representar sílabas apenas com uma letra e 

depois, de adicionar outras letras é chamado de silábico-alfabético. "um sistema de escrita 

aparentemente misto. Algumas vezes representam uma sílaba completa com uma letra, mas 

também começam a representar unidades intrassilábicas" (Ferreiro & Vernon, 2013, p.202). 

O objeto de conhecimento: sistema de escrita ou código de transcrição da fala?  

 Segundo Ferreiro (2011a), quando fala-se em codificar, tanto os elementos 

como as relações entre eles já estão predeterminados. Ou seja, é preciso restringir ao termo 

codificar àquelas práticas que envolvem códigos como o Morse ou o Braille, que utilizam as 

relações do sistema de escrita alfabético mas que não criam uma nova relação com o que está 

sendo representado - a escrita. 

A diferença essencial é a seguinte: no caso da codificação, tanto os elementos como 

as relações já estão predeterminadas; o novo código não faz senão encontrar uma 

representação diferente para os mesmos elementos e as mesmas relações. No caso da 

criação de uma representação, nem os elementos nem as relações estão 

predeterminados. Por exemplo, na transcrição da escrita em código Morse todas as 

configurações gráficas que caracterizam as letras se convertem em sequências de 

pontos e traços, mas a cada letra do primeiro sistema corresponde uma configuração 

diferente de pontos e traços, em correspondência biunívoca. Não aparecem "letras 

novas" nem se omitem distinções anteriores. Ao contrário, a construção de uma 

primeira forma de representação adequada costuma ser um longo processo histórico, 

até se obter uma forma final de uso coletivo. (Ferreiro, 2011a, p. 16)  

 

    A escrita não é um código de transcrição de sons essencialmente porque não há um 

sistema que a preceda. Portanto, suas regras de funcionamento não estão explícitas na fala, 

nem nos objetos que ela nomeia. Em outras palavras, a escrita não mantém características dos 

objetos, assim, a grafia computador não tem relação com o objeto eletrônico composto de 

tela e teclado a que ele se refere.  
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Telma Weisz1 explica, por exemplo, que a pontuação é utilizada de maneira a separar 

unidades de significado e não mantém nenhuma relação com as pausas para respirar da fala.  

Os textos escritos devem ser organizados de tal forma que o leitor possa compreendê-

lo sem a interferência do escritor, sem o auxílio da entonação de voz ou de recursos não 

verbais para a compreensão do discurso. Além disso, para garantir a compreensão, a escrita 

conta com seleção lexical e gramatical específicas; organização em formatos convencionais 

(gêneros) não explícitos na oralidade. 

 A reflexão sobre a escrita como um sistema de representação primário ilumina 

as escolhas didático-pedagógicas.  

As Implicações Pedagógicas  

A distinção que estabelecemos entre sistema de codificação e sistema de 

representação não é apenas terminológica. Suas consequências para a ação 

alfabetizadora marcam uma nítida linha divisória. Ao concebermos a escrita como 

um código de transcrição que converte as unidades sonoras em unidades gráficas, 

coloca-se em primeiro plano a discriminação perceptiva nas modalidades envolvidas 

(visual e auditiva). (Ferreiro, 2011a, p. 18) 

 

Ferreiro enfatiza que a diferença sobre a conceptualização da escrita entre sistema de 

codificação e sistema de representação tem consequências didáticas antagônicas. Assim, se a 

escrita for concebida como um código de transcrição de unidades sonoras em unidades 

gráficas, faz-se primordial treinar a percepção auditiva e visual da criança, que facilmente 

deveria aprender a ler e escrever. Desse modo, para ler, basta que a pessoa seja capaz de fazer 

a associação entre o visual e seu correspondente sonoro. Toda a complexidade de um sistema 

de representação é resumido a um conjunto de letras e seus correspondentes sonoros. 

"A linguagem, como tal, é colocada de certa forma "entre parênteses", ou melhor, 

reduzida a uma série de sons (contrastes sonoros ao nível do significante)." (Ferreiro, 2011a, 

p. 19) 

Por outro lado, quando compreende-se a aprendizagem da escrita como “a 

compreensão do modo de construção de um sistema de representação” (p.19) sabe-se que 

apenas saber falar e distinguir sons e letras não leva a criança a ler, já que ela não compreende 

quais elementos da fala serão mantidos e quais, únicos da escrita, devem ser compreendidos. 

Deste modo, constata-se que sua aprendizagem é conceitual, e não perceptiva. Ao professor 

 
1 No texto: Pontuação: a gramática da legibilidade. 
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cabe a tarefa  de escolher atividades que provoquem a reflexão sobre o funcionamento da 

escrita dentro de um contexto de utilização real.  

Os alunos são vistos como seres cognoscentes que interagem com um mundo letrado e 

trazem conhecimentos prévios sobre o funcionamento do sistema de escrita. Assim, o 

professor pratica uma escuta responsiva sobre as hipóteses acerca de como se escreve para 

então propor atividades que os façam questionar suas lógicas e avançar em sua compreensão. 

Análise dos dados 

 

A trajetória invertida de Ana 

Ana, 7 anos, foi apresentada à escrita através do método fônico. Ana sabia transformar 

as letras em sons e os sons em letras. Utilizava o som das letras ao invés do seu nome. 

Portanto, a letra b, por exemplo, era chamada pela aluna de bã /b/. Esse processo aconteceu na 

língua inglesa. 

Para cada palavra que escrevia, separava cada som que escutava, procurava o seu 

correspondente gráfico para escrever, em um processo laborioso de decodificação de sons 

isolados em letras. Para ler, identificava qualquer letra das palavras e buscava significado no 

contexto da leitura. Além disso, não fazia tentativas plausíveis pois não utilizava primeira 

letra, última letra para achar indícios de como ler as palavras.   

O problema da trajetória de Ana é que ela tinha a consciência fonêmica ao ser 

apresentada às letras isoladas. Mas as atividades que realizava não consideraram o processo 

de compreensão de Ana sobre como a língua escrita funcionava. Mesmo sabendo os sons das 

letras, Ana tinha escrita silábica no segundo semestre do primeiro ano do ensino fundamental, 

como vê-se abaixo: 

DDaA (bebê) 

Aoedul (adolescente) 

Caed (criança) 

Pomo (adulto) 

Iopm (idoso) 

Claol (criança) 

Mapoi (mamãe e papai) 
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Avaliações e primeiras Intervenções  

 

Para levar Ana a refletir sobre quais e quantas letras seriam melhores para escrever 

palavras, ela praticou a escrita de listas e as seguintes perguntas foram utilizadas pela 

professora:  

● Quantas letras precisamos usar para escrever essa palavra?  

● Quais letras podemos usar para escrever essa palavra?  

● Qual a primeira letra dessa palavra? E a última?  

 

Outra atividade significativa para Ana foi formar palavras com letras móveis.  Neste 

caso, ela sabia qual palavra deveria ser escrita e tinha em mãos exatamente as letras para 

escrever aquela palavra. O problema que ela tinha que resolver neste caso, era de colocar em 

ordem as letras de maneira correta a representar a pauta sonora.  

Essas atividades foram escolhidas respeitando o que Ana compreendia sobre a escrita 

e pensadas a criar problemas para a aluna resolver. Ao mobilizar os conhecimentos prévios de 

Ana e propor desafios plausíveis com sua hipótese sobre como escrever, ela avançou 

rapidamente como constata-se a seguir.   

 

 

 

 

Lê-se: 

Brigadeiro 

Pipoca 

Suco 

Bolo 

Musse 

Refrigerante 

Meu aniversário está chegando. 
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Figura 2 - Pé de Cachimbo. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Lê-se: 

Oja du dmigo (Hoje é domingo) 

Pat Dcasibo (Pé de cachimbo) 

Casibo du de bro (Cachimbo é de barro) 

bate noJaHo (Bate no jarro) 

O JaHo E De oro (O jarro é de ouro) 

Vovo ciDit masgDs vosten (Vovó que dentes mais grandes você tem) 

É para dvohr vose! (É para devorar você) 

 

Constata-se que a escrita de Ana já atingira o período silábico alfabético (Figuras 1 e 

2). No entanto, sua leitura não demonstrava avanço, como no relato que segue: 

 

 

- Ana tende a usar qualquer letra da palavra para adivinhar o que está escrito. 

- Ela sabe o som das letras mas tem dificuldades para ler as palavras como um 

todo. 

- Na escrita, usa uma letra para cada som que identifica ao falar em voz alta 
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(sílabas). 

- Em Português usa H no lugar de R (interferência do Inglês).  

- Não separa todas as palavras ao escrever, especialmente palavras curtas.   

(diário da professora) 

 

 

O Dicionário Ilustrado 

 

A proposta de fazer o dicionário ilustrado tinha o objetivo de oportunizar ao máximo 

os momentos de reflexão sobre a escrita, uma vez que tem uma função social real e serve de 

consulta confiável para a escrita de novas palavras. Para produzir o dicionário ilustrado, Ana 

precisou resolver conflitos de como escrever palavras de uma mesma categoria.  

Ana escolhia o grupo de palavras que desejava escrever. As palavras eram escolhidas 

levando em consideração as palavras mais frequentes de cada categoria. A professora também 

sugeria palavras e planejava perguntas a serem feitas de modo a ensiná-la a procurar palavras 

parecidas, comparar partes de palavras e referir-se à fontes de escrita confiáveis para escrever 

outras.   

 O trabalho com o dicionário ilustrado ia contra a lógica que Ana estava 

acostumada. As palavras não eram escolhidas por serem simples e aparentemente fáceis de 

escrever. Elas não seguiam um padrão e também não eram praticadas exaustivamente para 

serem memorizadas. Pelo contrário, a maioria era escolhida pela aluna. As palavras eram uma 

rica fonte de possibilidades para aprender a escrever, já que continham todos os tipos de 

sílabas da língua portuguesa. 

Nomes de amigos e parlendas 

Paralelamente à confecção do dicionário ilustrado, trabalhou-se com os nomes das 

crianças da sala de Ana em cartões e também com leitura de parlendas. O trabalho com os 

nomes dos colegas de sala tinha o objetivo de servir de fonte de consulta confiável para a 

escrita de outras palavras. No entanto, no início do trabalho, ela não os utilizava, segundo nota 

de aula: “Ana ainda não consegue ter como referência um nome de uma pessoa que ela 

conheça para basear as novas escritas.” (diário da professora) 
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 As parlendas começaram a fazer parte do trabalho. Na primeira atividade, após 

saber a música de cor, Ana devia encontrar algumas palavras na parlenda.  

 

 

 

Figura 3 Parlendas. Fonte: Acervo Pessoal 

 

“Ana precisou se apoiar na música para achar palavras. Mesmo quando ela estava na 

direção certa, não confiava e cantava a música toda.” (diário da professora). As atividades 

com parlendas se revelaram divertidas e também muito adequadas para auxiliar a aluna a 

descobrir a separação das palavras e a fazer a correspondência entre as partes faladas e as 

escritas. (Figura 3) 

Depois, era proposto a ela que escrevesse algumas palavras da parlenda com letras 

móveis. Nesse momento, a professora indagava qual seria a primeira e a última letra, e 

quantas letras seriam necessárias para escrever a palavra. Após isso, Ana tinha que ler as 

palavras, e, assim, ela fazia novamente a correspondência entre o escrito e o falado, acabando 
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por adicionar letras.  “Quando leu as palavras, com o estímulo da professora, foi adicionando 

mais letras.” (diário da professora)  

Onde está escrito? 

 Ana referia-se às primeiras letras das palavras para ler, mas não considerava o 

restante delas. Por vezes, recorria a qualquer letra da palavra e a usava como primeira letra 

para dizer uma palavra qualquer. Para levá-la a ter que ler o restante da palavra, foi proposta a 

leitura de palavras diferentes que continham a mesma letra inicial, através da atividade 

descrita a seguir. 

Foi proposto que Ana fizesse uma entrevista com os pais sobre comidas que mais 

gostavam. A aluna e a professora selecionaram comidas de café da tarde para realizar a 

atividade. A lista de comidas, propositalmente, continha várias palavras que começavam com 

a mesma letra (bolo de cenoura, bolo de chocolate, suco, refrigerante, café, chá, brigadeiro e 

beijinho).  Após selecionar as palavras, a professora pediu para que Ana lesse a lista de 

alimentos. Para esta atividade, duas perguntas-chave foram utilizadas: Onde está escrito___? 

Por quê?  

Ana deveria saber onde estavam escritas as palavras que começavam de maneiras 

parecidas. Portanto, deveria procurar indícios no resto da palavra para diferenciá-las.  

Após ler as palavras e refletir, Ana fez duas listas para entrevistar seus pais. (Figura 4) 

Em cada uma delas deveria escrever as palavras em ordem diferente (sorteadas). Deste modo, 

praticou a leitura das palavras em casa novamente duas vezes, já que não havia uma ordem 

memorizada das palavras.  
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Figura 4 - Entrevista Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Intervenções que a fizessem pensar onde estava escrito continuaram a acontecer. A 

questão “Onde está escrito?” a auxiliava a procurar indícios em todas as palavras para 

justificar suas escolhas. Essa pergunta demonstrou-se chave nas intervenções, e aos poucos a 

aluna ganhou autonomia para buscar indícios e ler com independência. A mesma pergunta 

demonstrou-se eficiente para a seleção de palavras que iriam para cada página do seu 

dicionário ilustrado. 

A descoberta do ão 

Uma atividade proposta para Ana foi a leitura de uma quadrinha popular (Figura 5).  
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Figura 5 - Batatinha quando nasce. 

  

Ana pareceu encantada em aprender que um som era representado por duas letras e 

mais um sinal - o til. Aproveitando sua motivação, foi feita uma sequência de atividades com 

ão. O objetivo era que Ana considerasse a palavra inteira para ler, e não apenas sua letra 

inicial. A música Capelinha de Melão (Figura 6) e um bingo de palavras foi utilizado para 

encontrar palavras. No caso do bingo (Figura 7), uma atividade de avaliação dada no final do 

mês, Ana ainda teve algumas dificuldades, como relatado pela professora. “O bingo foi difícil 

para Ana que precisou de ajuda de perguntas da professora para achar as palavras.” (diário da 

professora) 

Ana começava a aprender que apenas uma letra e seu som não eram a melhor 

estratégia para ler.  

Ana começava a usar palavras escritas pela sala e em seu dicionário ilustrado para 

escrever outras. Para ler, começou a utilizar partes maiores, diferentemente do que fazia no 

início, quando utilizava uma letra por vez.  “Ana está animada em colocar palavras em seu 

dicionário ilustrado. Tem precisado de pouca ajuda para escrever as palavras corretamente. 

Quando precisa escrever lh, ou nasais ela precisa de ajuda. Já coloca o ão nas palavras com 

mais facilidade e começou a ler as palavras por partes maiores, não somente pelos sons de 

cada letra.” (diário da professora) 
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Figura 6 - Capelinha de Melão. Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

Figura 7 - Bingo com iniciais iguais. Fonte: Acervo Pessoal 
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Avanços ou retrocessos? 

 Mesmo após dois meses de intervenções frequentes, Ana ainda não utilizava as 

estratégias para ler com independência. Esta caminhada da aluna leva o pesquisador a  refletir 

sobre o processo de aprendizagem segundo Piaget, que defende que o aprendizado se dá 

através de aproximações sucessivas do objeto de conhecimento. Assim, o processo de ler e 

escrever não era uma simples decodificação sensorial de letras em sons, seu aprendizado foi 

ocorrendo aos poucos. Agora, o trabalho de Ana deixou de ser sensorial, para ser cognitivo. 

A performance de Ana era inconstante. Por vezes, encontrava as palavras erradas nas 

parlendas mesmo elas se iniciando com a mesma letra, além de conseguir ler o que está 

escrito de errado. (Figura 8) Outras vezes, utilizava somente o som inicial das palavras para 

encontrar onde está escrito, precisando de ajuda da professora. Esse movimento de avanço e 

dependência do professor é a oportunidade para se fazer perguntas que ajudem o aluno a 

refletir sobre quais estratégias usar, até que ele consiga utilizá-las com independência.  

 

 

Figura 8 -  Encontre os erros nas parlendas. Fonte: Acervo pessoal 

 

O Conto e as princesas 

 

 O terceiro mês de trabalho com Ana parece ter rendido bons frutos. Uma das 

primeiras atividades foi a leitura pelo professor do conto “As 3 Laranjas Mágicas”. Após fazer 

o reconto em voz alta, a aluna deveria colocar em ordem os acontecimentos que se passam no 

conto. Cada parte do conto foi cuidadosamente escrita de maneira a ser um desafio para a 

aluna ler, pois as frases tinham começos parecidos, como pode-se ver na Figura 9. 
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Figura 9 - As Três Laranjas Mágicas. Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Para colocar os acontecimentos em ordem, Ana deveria ler todas as palavras das frases 

para saber o que estava escrito, ao invés de contar apenas com a primeira palavra. A aluna 

conseguiu ler várias partes sem precisar de ajuda, mas por vezes se beneficiou das 

intervenções da professora para ler partes maiores das palavras ao invés de somente letras. 

Segundo notas da professora, "Ana leu muitas frases com fluência e com pouca ajuda. 

Algumas vezes tentava adivinhar mas logo se esforçava para entender o que estava escrito. 

Algumas interferências do Inglês são nítidas. Ana começou a tentar a ler sílabas ao invés de 

letras." (diário da professora)  

Seguindo o tema de princesas, mais uma atividade desafiadora foi proposta a aluna 

que precisava ler informações sobre diferentes histórias de princesas para categorizá-las. 

(Figura 10). Antes de iniciar a atividade de leitura, Ana precisava dizer em voz alta algumas 

das características de cada personagem e relembrar detalhes de cada história. O objetivo da 

atividade oral antes da leitura é de, primeiro contextualizar a atividade e fazê-la significativa 

para a aluna. Em segundo lugar, ao pensar sobre cada história, Ana já antecipava as palavras 

que estariam presentes nas frases que leria.  

Essa atividade de antecipação tem como objetivo praticar uma estratégia utilizada por 

leitores fluentes ao ler um texto: acessar mentalmente o léxico pertinente àquele assunto, 

auxiliando no processo de antecipação e verificação para acurácia da leitura.  
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Figura 10 - Princesas. Fonte: Acervo pessoal 

 

Estratégias de um leitor fluente: Antecipação e Verificação 

 

 

O Dia das Bruxas se aproximava e o tema invadiu a escola. Diversas  atividades sobre 

o tema foram propostas. Uma delas foi a leitura sobre fantasias e brincadeiras pertinentes ao 

Dia das Bruxas. Com esta atividade (Figura 11), constatam-se exemplos de momentos em que 

Ana utiliza a pista dos fonemas isolados para ler e não consegue. Quando a professora faz 

questões sobre o início e o final da palavra e apresenta outra palavra de referência, para que 

ela compare como ler partes iguais, a leitura ocorre com mais facilidade.  

 

 

Figura 11 - Dia das Bruxas. Fonte: Acervo pessoal 
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Ana continua a ler as palavras referentes a fantasias para o Dia das Bruxas e se 

beneficia ao ver palavras parecidas e comparar como ler partes maiores e não apenas fonemas 

isolados. A atividade de leitura realizada no dia seguinte, foi a leitura de um texto intitulado 

“O Lago dos Monstros”. Após a leitura do texto pela professora, Ana fez o reconto oral e 

iniciou a atividade de leitura. Deveria marcar verdadeiro ou falso a partir dos episódios 

presentes no texto lido.  Propositalmente, a atividade de compreensão do texto, foi escrita com 

o propósito de criar situações para que Ana lesse toda a atividade e não só a resolvesse a 

proposta com a leitura de algumas palavras. Assim, foram usadas frases parecidas, tais como: 

“Monsta comeu uma bola de futebol.”  “Monsta comeu uma bola de futebol americano.” Ou: 

“As crianças explodiram dentro de Monsta.”  “As crianças saíram de dentro de Monsta.”  

O objetivo desta atividade era por um lado, dar à aluna a segurança de que era possível 

ler, já que as palavras se repetem nas frases, facilitando a comparação entre elas e reduzindo a 

dificuldade da atividade. Ao mesmo tempo, as frases parecidas colocavam Ana em uma 

posição de desafio em antecipar e verificar o que estava escrito, ao invés de tentar adivinhar o 

resto da frase. Ela tinha o desafio de ler palavras que não haviam aparecido no texto. (Figura 

12).  

 

 

Figura 12 - Verdadeiro ou Falso. Fonte: Acervo pessoal 
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Ana leu várias das frases sozinha e as palavras como um todo. Por vezes precisou da 

intervenção da professora para retomar partes maiores das palavras. Precisou de intervenções 

para ler seis palavras da folha.  

 

Excerto 4. 

M: Monstra, monsta vivia em um lago, verdadeira  

P: muito bom 

M: Monsta comia crianças 〔Ana pinta a letra V〕 

M: Monsta comia só mons. 

P: Essas duas fazem o que? 〔professora aponta para as letras  m e e〕 

M: meninos 

P: É verdade? 

M: Falso 

P: Falso, ela comia o que? 

M: crianças 

 

A primeira frase do excerto evidencia um ganho importante. A antecipação e 

verificação que a aluna fez do nome da personagem. Ela lê Monstra, mas retoma e corrige 

para Monsta. Continua a leitura e ao iniciar a leitura da palavra menino com: mons, ela para e 

fica em dúvida, verificando o que está escrito. A professora indaga sobre as duas primeiras 

letras e ela, sem parar, lê: meninos.  

Somente a primeira letra não é suficiente para saber uma palavra. Ana mostra indícios 

de que está utilizando estratégias de antecipação do que pode estar escrito pela pista da 

primeira letra, mas também considera as outras letras para completar a leitura da palavra. 

Ao final deste mês, uma boa surpresa. Ana entra na sala, vê seu trabalho no quadro 

com um pequeno parágrafo escrito pela professora (Figura 13). Sem hesitar, lê o que estava 

escrito: “Ana fez uma pesquisa com seus pais sobre o que eles mais gostam de comer! E 

descobriu que sua mãe gosta MUITO de café, já o seu pai gosta bastante de bolo de 

chocolate.”  (diário da professora)   
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Figura 13 - Leitura fluente. Fonte: Acervo pessoal. 

Conclusão  

O estudo sobre a psicogênese da língua escrita mudou a trajetória de Ana. Antes disso, 

mudou a trajetória da professora, que procurou caminhos diferentes para auxiliar seus alunos 

a aprender a ler e a escrever. A perspectiva sobre o que é a escrita e também sobre quem é o 

aprendiz mudaram e permitiram a mudança nas práticas pedagógicas.  

As contribuições de Piaget e a descrição da psicogênese da língua escrita 

redirecionaram o olhar da professora: o mais importante agora era, primeiro compreender o 

que a aluna pensava ser o sistema de escrita, para então propor atividades e intervenções que a 

auxiliassem a reconstruir o que era a escrita. A professora assumiu o papel de quem facilitaria 

o processo de questionamentos de Ana, uma criança que já sabia muito sobre a escrita e que 

aprende por processos cognitivos. Após uma sondagem, a aluna passou a resolver pequenos 

problemas para escrever e ler.  

As atividades escolhidas tiveram como pano de fundo a convicção de que a escrita não 

é uma tradução da fala. Quando a escrita passou a ser vista como um sistema de representação 

primário complexo, historicamente constituído e usado socialmente, as atividades de sala de 

aula aproximaram a aluna de textos reais e de atividades de escrita e leitura socialmente úteis. 

A reflexão sobre como as letras se organizam para comunicar aconteceu de acordo com as 

oportunidades que apareceram nas aulas; de acordo com as palavras que eram escolhidas para 

comporem o dicionário ilustrado, ou partes dos contos, parlendas e listas.  
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O trabalho árduo de Ana para decodificar letras em sons descontextualizados, foi 

substituído por um caminho de busca de sentido sobre como a escrita funciona. Por diversas 

vezes, Ana ainda recorreu às estratégias de decodificação que já lhe eram tão familiares, mas 

poucos deixou de traduzir sons e passou a se arriscar mais, a contar com escritas confiáveis 

para comparar palavras, a usar estratégias de antecipação e verificação para executar 

atividades significativas para ela.  

O trabalho com o nome dos colegas serviu para criar uma lista de escrita confiável 

para consulta para escrever novas palavras. Com a leitura e a comparação dos nomes, Ana 

começou a compreender que eles continham partes parecidas e que podiam ser usadas para 

escrever outras palavras. Ela passou a ler partes maiores dos nomes, e não somente cada letra, 

como costumava fazer. Os nomes eram escritas confiáveis. Ana tinha certeza do que estava 

escrito ali e eles serviram de fonte para refletir sobre outras palavras. As parlendas auxiliaram 

a aluna a compreender que cada palavra falada corresponde a uma pauta escrita. Além disso, a 

atividade de buscar palavras na parlenda é simples de executar, o que garante à criança muitas 

chances de acertar, algo motivador para uma aluna que já passava por um processo frustrante 

de alfabetização.   

As intervenções com o dicionário ilustrado foram importantes para que a aluna tivesse 

acesso à diversos tipos de sílabas e conhecesse rapidamente sobre a formação de palavras em 

português. Cada dia ela fazia uma descoberta sobre como as letras se formavam para escrever 

as palavras da categoria que havia escolhido. Além disso, essas palavras fizeram parte do 

acervo de palavras de escrita confiáveis que ela podia consultar.  

Ademais, as intervenções sobre onde está escrito? que se estenderam por mais tempo, 

levaram Ana a compreender que é preciso grafar mais letras que apenas a primeira sílaba para 

garantir o significado de uma palavra. Para isso, foram feitas listas de entrevista, bingo de 

palavras com a mesma sílaba inicial e final, atividades para categorizar informações de 

histórias diferentes e colocar eventos de um texto em ordem. Aos poucos, a aluna passou a ler 

partes cada vez maiores das palavras e dos textos para resolver as atividades propostas.  

Ao final dos quatro meses, Ana havia revertido sua trajetória. De apenas codificar 

letras em grafemas e grafemas em fonemas no início, agora conseguia ler e escrever 

convencionalmente e utilizar sua habilidade em contextos reais, como fazer uma entrevista 

com os pais, ler contos e ler o mural da professora com fluência. As atividades aqui propostas 
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desestimularam a decodificação de letras em sons e auxiliaram Ana a se apoiar em estratégias 

de antecipação e verificação para buscar sentido em sua leitura e escrita. 

Faz-se urgente informar para tirar as vendas dos olhos de muitos educadores, para que 

assim eles possam compreender o aluno como ser cognoscente, a escrita como um fruto 

histórico, uma rede complexa de relações e seu papel em intervenções precisas para formação 

de alunos leitores e escritores competentes.  
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Resumo: O presente artigo objetivou analisar as atividades propostas para o ensino das regularidades 

diretas em 3 coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa adotadas pela Rede Municipal de 

Ensino de Recife a partir do PNLD 2019. A metodologia adotada foi quali-quantitativa e teve duas 

etapas: a) levantamento das escolhas feitas pelas escolas da referida rede de ensino e; 2)  análise das 

atividades nos livros de três coleções de Língua Portuguesa. Os resultados apontaram que as coleções 

tem características bastante específicas, apesar de todas mesclarem atividades que ajudem a refletir 

sobre as relações letra/som envolvidos nos pares mínimos com outras atividades de caráter mais 

mecânico. Concluímos então que, apesar dos livros didáticos terem uma preocupação com o ensino da 

ortografia, as atividades propostas nos livros analisados precisam ser mais direcionadas à reflexão das 

regularidades diretas da ortografia da Língua Portuguesa. 

 

Palavras-chave: Livro didático. Ortografia. Regularidades diretas 

Introdução 
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 O livro didático é um recurso que auxilia o docente em seu fazer pedagógico. Sua 

presença nas salas de aulas de escolas públicas e privadas demonstram que ele se constitui 

enquanto um aliado nas situações de ensino. 

 Nos dois primeiros anos do ensino fundamental o objetivo é alfabetizar as crianças 

numa perspectiva mais ampla, ou seja, alfabetizar na perspectiva do letramento. Elas precisam 

dominar as relações letra/som,  perceber que nem sempre essas relações são lineares 

(LEMLE, 1986) e, ao final desse período, deve ler e escrever textos curtos com autonomia. 

 Enquanto elas se apropriam do sistema de escrita alfabético, vão percebendo que uma 

mesma letra pode apresentar diferentes sons ou que diferentes letras podem representar um 

mesmo som, o que implica dizer que é necessário que elas comecem a ser ensinadas quanto às 

convenções de nossa escrita de maneira sistemática e explícita. 

 Segundo Morais (1998), os aprendizes devem vivenciar situações de ensino 

sistemático da ortografia quando elas já se encontrarem em uma hipótese alfabética de escrita. 

As crianças que atingem essa hipótese fazem a maioria das relações grafofônicas, mas ainda 

podem fazer algumas trocas de letras, bem como ainda apresentam dificuldades na escrita 

ortográfica. Pensando nas crianças que estão em processo de alfabetização, mas que ainda 

precisam dominar as correspondências regulares diretas (as que envolvem os pares mínimos 

P/B, T/D e F/V), analisaremos os livros didáticos dos 2 primeiros anos do ensino fundamental 

de modo a perceber suas propostas de atividades para auxiliar os alunos a compreender essas 

regularidades ortográficas. 

 

Marco teórico 

Organização da norma ortográfica do português brasileiro 

 Ao compreender a lógica e propriedades do sistema de escrita alfabético (SEA), o 

aprendiz ainda tem uma série de questões a se deparar para que consiga grafar corretamente 

conforme a norma ortográfica do português brasileiro, pois segundo Nunes (1992, p. 26) “Ao 

descobrir a natureza alfabética do sistema de escrita que utilizamos, a criança ainda não 

dominará a ortografia nem a leitura e ainda terá muito o que aprender”. 

 Quando nos referimos à ortografia estamos tratando das “representações fonográficas 

existentes e que são regidas pelas normas ortográficas das diferentes línguas” (ALMEIDA; 

BARROS, 2018). A falta de homogeneidade na linguagem oral dentre falantes de uma mesma 

língua fez com que surgisse a ortografia, que possibilitou a unificação, na escrita, dessas 
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diferentes formas de falar (MORAIS, 1998). Ela, no entanto, é algo arbitrado, resultante de 

negociações geopolíticas, econômicas e ideológicas (BAGNO, 1999). 

 Embora diferentes estudiosos tenham criado classificações ortográficas, adotamos 

nessa pesquisa a classificação da norma ortográfica elaborada por Morais (1995; 1998), que 

aponta a existência de regularidades nas correspondências fonográficas (e que podem ser 

compreendidas a partir de princípios gerativos) e de irregularidades (em que não existe regra 

que justifique a escrita). 

 De acordo com essa classificação, as relações som/letra regulares são divididas em: 

regularidades diretas (em que não há competição entre as letras, mas a semelhança sonora 

entre os pares mínimos- P/B, T/D e F/V- podem causar confusão às crianças em uma etapa 

inicial de alfabetização); regularidades contextuais (que dizem respeito à posição em que a 

letra ou dígrafo ocupam na palavra, como no caso do R/RR, M e N nasalizando final de 

sílabas, C/QU, G/GU, etc) e;  regularidades morfológico-gramaticais (que se relacionam à 

categoria gramatical da palavra, como o uso dos sufixos ESA em adjetivos pátrios e  EZA em 

substantivos derivados de adjetivos, sufixos ICE em substantivos e ISSE em verbos no 

imperfeito do modo subjuntivo, etc). 

 As correspondências fonográficas irregulares, ou seja, as irregularidades, por sua 

vez, foram determinadas a partir da etimologia das palavras ou por sua tradição de uso, não 

tendo regras que determinem seu emprego. Como exemplos temos: o som /s/ em “seguro”, 

“cigarra”, “piscina”, “caçador”, “nariz” e “nascença”; o som /g/ em “girassol” e “jiló”; o som 

do /z/ em  “exílio”, “zebu” e “casa”, etc. 

Ao conhecer essa classificação o professor pode auxiliar seus alunos na apropriação da 

norma ortográfica, pois pode mapear quais as principais dificuldades dos alunos e tratar, 

diferentemente, cada tipo de regra, já que, mesmo sendo bastante semelhantes, a 

aprendizagem se dá de forma diferenciada. 

É importante que o/a docente conheça essa classificação pois para cada situação há 

uma forma diferente de condução de atividades de reflexão sobre a ortografia. Passemos, 

agora, a discutir sobre as situações de ensino e de aprendizagem desse objeto de 

conhecimento. 

 

O ensino e a aprendizagem da ortografia 

 Até o fim da década de 1980 os professores costumavam exigir dos alunos que 

escrevessem corretamente, no entanto, não havia situações planejadas sistematicamente para o 
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ensino de ortografia.  Quando se falava em “ensino”, referia-se a aulas onde as crianças 

tinham que memorizar listas de palavras e escrever palavras ditadas pelo professor, 

recorrendo-se exclusivamente à memória. De acordo com os Parâmetros Curriculares da 

Língua Portuguesa (BRASIL, 1997), foi a partir da década de 1990 que surgiram pesquisas 

sobre o ensino e a aprendizagem de ortografia e, então a ortografia foi pensada como um 

objeto peculiar de ensino, trazendo novas didáticas com finalidade de ensinar por meio de 

reflexão. 

 No fim da década de 1990, Morais (1998) definiu como princípios para promoção de 

um ensino reflexivo: 1) necessidade de convívio com modelos de escrita onde apareça a 

norma ortográfica; 2) promoção da explicitação dos conhecimentos dos aprendizes sobre a 

escrita ortográfica e; 3) definição de metas anuais para o rendimento ortográfico. Além desses 

princípios gerais, Morais (1998) também apontou princípios relativos à condução de situações 

de ensino e aprendizagem como: 1) reflexão constante sobre ortografia nas várias situações de 

escrita; 2) permissão da escrita espontânea pelos aprendizes; 3) não consideração da  

nomenclatura gramatical como requisito para aprendizagem das regras contextuais e 

morfológico-gramaticais; 4) realização de discussão coletiva sobre os conhecimentos 

ortográficos dos aprendizes; 5) realização de registro escrito das descobertas dos estudantes a 

respeito das regras; 6) realização de trabalhos em duplas ou pequenos grupos e; 7) 

consideração da heterogeneidade de rendimento ortográfico dos estudantes ao definir  as 

metas de ensino. 

 Pode-se dizer que, desde a década de 1990, a orientação é de que o ensino de 

ortografia seja realizado de forma sistemática, desde que as crianças tenham atingido uma 

hipótese de escrita alfabética. Desse modo os docentes precisam formular um planejamento 

que considere as principais dificuldades ortográficas da turma e ajude os aprendizes a superá-

las. Um dos recursos que o professor pode lançar mão nas situações de ensino de ortografia é 

o livro didático, que analisaremos na sessão a seguir. 

 

O tratamento da ortografia nos livros didáticos  

Consideramos que o livro didático seja um recurso que auxilia o professor em sua 

prática pedagógica. Os livros didáticos de Língua Portuguesa vêm passando por modificações 

em decorrência da mudança de concepções sobre a língua. A partir de orientações do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), criado em 1985, os livros inscritos nesse 

programa passam por uma rigorosa análise e avaliação pedagógica que é divulgada no Guia 
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dos Livros Didáticos (SILVA e MORAIS, 2005). Essa avaliação contribuiu para a melhoria 

dos livros didáticos adotados e distribuídos pelas escolas públicas do país. 

Se as antigas cartilhas foram sendo substituídas, gradativamente, desde o final dos 

anos 1980 por livros de alfabetização, que se aproximam da perspectiva do alfabetizar 

letrando, foi apenas recentemente que vemos uma mudança no tratamento de ortografia nos 

livros didáticos de Língua Portuguesa.   

Conforme vimos anteriormente, desde a década de 1990, estudiosos começaram a se 

debruçar sobre o ensino e a aprendizagem da ortografia, levando a pensar na ortografia como 

um objeto de conhecimento que deveria ser ensinado de forma sistemática e pautada na 

reflexão. Silva (2008) apontou que no PNLD já estavam aparecendo livros didáticos que 

propunham inovações no ensino de ortografia. Essas tentativas de inovação relacionavam-se à 

exploração da ortografia no contexto dos textos e na tendência de incentivar os alunos a 

elaborar e registrar regras descobertas, em vez de apresentar as informações de forma 

explícita 

No PNLD 2010, na maioria das coleções aprovadas, a ortografia era apresentada de 

forma sistemática e as atividades promoviam reflexões a partir das relações entre grafemas e 

fonemas, diferenciando regularidades e irregularidades da norma ortográfica.  

Apesar de haver avanços quanto ao tratamento da ortografia nos livros didáticos 

atuais, ainda há atividades tradicionais, com caráter de treino ortográfico.  

Os livros didáticos inscritos no Programa Nacional do Livro Didático 2019 

(PNLD/2019) tinham que estar alinhados com a 3ª versão da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que apresenta, muito claramente, as habilidades exigidas para cada ano 

escolar. 

No presente artigo, considerando os/as aprendizes que estão consolidando as relações 

som/letra, chegando a uma hipótese alfabética de escrita, nos deteremos sobre as atividades 

propostas nos livros didáticos de Língua Portuguesa destinados aos 1º e 2º anos do ensino 

fundamental. As regularidades ortográficas em que focaremos são as regularidades diretas, 

aquelas onde as crianças podem encontrar dificuldades em discernir entre o uso do P/B, T/D e 

F/V por serem sons muito semelhantes, sendo uma consoante surda e outra sonora. Elas 

aparecem, na BNCC na unidade temática “apropriação do sistema de escrita alfabética”, tendo 

como objeto de conhecimento “consciência grafofonêmica”, e relacionada às seguintes 

habilidades: (EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras comparando 

unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam por apenas um 
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fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala) e (EF02LP29)- Ler e escrever 

palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares contextuais (c e g; e e o em posição átona em final de palavra).  

Passemos, então o percurso metodológico dessa pesquisa. 

 

Metodologia 

Nessa pesquisa adotamos uma abordagem quali-quanti, pois fizemos uma análise 

descritivo-analítica dos livros e também quantificamos os dados encontrados. Segundo Gatti 

(2006, p. 28), 

É preciso considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não são 

totalmente dissociados, na medida em que, de um lado, a quantidade é uma 

interpretação, uma tradução, um significado que é atribuído à grandeza com 

que um fenômeno se manifesta (portanto é uma qualificação dessa 

grandeza), e de outro, ela precisa ser interpretada qualitativamente, pois, em 

si, seu significado é restrito.    

  

Utilizamos como procedimento metodológico a análise documental. Essa análise foi 

realizada em duas etapas: Na primeira, investigamos no site do MEC o relatório de escolhas 

do PNLD 2019 referente às escolas da Rede Municipal de Ensino de Recife/PE , identificando 

os 3 livros mais votados (as escolas poderiam eleger 2 opções de livro para cada componente 

curricular). Na segunda etapa, analisamos os livros escolhidos, de modo a observar as 

atividades propostas voltadas para o ensino das regularidades diretas da ortografia. 

Foram aprovados no PNLD 2019 de Língua Portuguesa, 13 coleções de livros, sendo que 

os que receberam uma maior votação nas 208 escolas dessa rede de ensino foram: 

 

Tabela 1- Número de indicações das coleções de Língua Portuguesa- PNLD/2019 

Livros 1ª opção 2ª opção 

Ápis- Ed. Ática 53 24 

Buriti Mais- Moderna 35 44 

Aprender Juntos –SM 24 32 

Fonte: As autoras  

Resultados e discussão 

Analisamos, pois, as seguintes coleções:1)  TRINCONI, Ana; BERLIN, Terezinha; 

MARCHEZI, Vera. Coleção Língua Portuguesa: Ápis. São Paulo: Editora Ática, 2017.v. 1 e 
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2 ; 2) SIQUEIRA,Cínthia Cardoso de; VIOTTO, Denise Guilherme; SILVA, Elizabeth 

Gavioli de Oliveira; ABROMOVICK, Márcia Cristina. Coleção Língua Portuguesa: 

Aprender Juntos. São Paulo: Editora SM, 2017, vol. 1 e 2 e; 3) SANCHEZ,Marisa Martins 

(Org.) Coleção Língua Portuguesa : Buriti Mais. São Paulo: Editora Moderna, 2017, vol. 1 e 

2. 

 

Coleção Ápis 

 

No livro 1 da Coleção Ápis há a preocupação de apresentar cada letra em separado, 

propondo atividades como circular/pintar as letras, traçá-las, completar palavras com sílabas, 

leitura de palavras com pareamento de imagem/palavra, leitura e cópia de palavras listadas 

pelos alunos e escritas pelo/a professor/a e escrita de palavras com o uso do alfabeto móvel ou 

silabário. Essas atividades, no entanto, não ajudam os aprendizes a distinguir quando usam 

uma ou outra letra do par mínimo enfocado. No quesito da Figura 1 há uma aparente intenção 

de fazer com que as crianças atentem para os sons, já que as palavras que estão emparelhadas 

diferenciam-se apenas por um grafema. No entanto, o comando da atividade, a indicação de 

bater palmas apenas para as palavras começadas pela letra P (que se encontra destacada em 

vermelho) pode direcionar os/as estudantes a atentar apenas para o grafema correspondente, 

sem atentar para os fonemas iniciais. 

 

Figura 1- Atividades com o par P/B 

 

Fonte: Ápis, 1º ano, p. 76 

Há, no entanto, tarefas em que as crianças precisam refletir sobre os fonemas e os 

grafemas correspondentes, como é o caso das atividades das figuras 2 e 3. 

 

Figura 2- Atividades com o par T/D 
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Fonte: Ápis, 1° ano, p. 96 

 Antes de apresentar essa tarefa e a seguinte (ver Figura 3), as autoras orientam os 

aprendizes a falar as palavras em voz alta antes de escrever as letras que faltam. Nessa 

atividade, percebe-se que a  imagem dá margem para que a criança  possa pensar na relação 

fonema/grafema (D/T) passando a distinguir quando usar uma letra ou outra.  

 

Figura 3- Atividades com o par 

T/D  

Fonte: Ápis, 1° ano, p. 96 

 

 Ao trabalhar isoladamente com a letra  F e depois com a letra V, as autoras 

propuseram tarefas onde a criança deve estar atenta aos sons para que complete com a letra 

que os representa (Atividade 1- Figura 4) e apresentam atividade de consciência 

fonológica,identificando o fonema inicial das palavras (Atividade 3- Figura 4). 

 

Figura 4- Atividades com o par F/V 
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Fonte: Ápis, 1 º ano,p. 112 

 

No livro do 2º ano há poucas atividades para refletir sobre as regularidades diretas. 

Diferentemente do livro do 1º ano, não há tarefas para identificar ou traçar letras, mas sim 

para identificar palavras a partir do fonema inicial. 

A atividade mostrada na figura 5 já orienta as crianças a colocaram palavras com V onde 

está o vaso e as com F na coluna em que está a foca. Não há exploração do som, conforme 

podemos observar: 

Figura 5- Atividades com o par F/V 

 

Fonte: Ápis,2º ano,p.30 
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 Para resolver a atividade apresentada na Figura 6 a criança deve estar atenta à fala da 

professora e, desse modo, a tarefa auxilia a criança a pensar sobre os fonemas iniciais. 

Figura 6- Atividades com o par F/V 

 

Fonte:  Ápis, 2º ano, p.31 

 A atividade apresentada na Figura 7 apesar de possibilitar pensar em palavras que se 

diferenciam pelo som/letra inicial pode trazer dificuldades para as crianças pois além de ler as 

palavras terão que pensar, inicialmente, em 6 possibilidades de escrita para completar as 

lacunas das frases.   

 

Figura 7- Atividades com o par T/D 

 

Fonte: Ápis, 2ºano, p. 47 

 

Podemos afirmar, a grosso modo, que a Coleção Ápis apresenta algumas atividades que se 

destinam a fazer as crianças refletirem sobre as regularidades fonográficas diretas, apesar de 

trazer também outras atividades (em menor número) que não conseguem alcançar esse 

objetivo e uma pista gráfica pode levar o aprendiz ao acerto, sem refletir sobre a escrita. 
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Coleção Buriti Mais 

 

No livro Buriti Mais não encontramos atividades que trabalhem com as correspondências 

regulares diretas no 1º ano. Já no 2º ano elas apareceram brevemente em atividades como as 

mostradas a seguir (figura 8): 

 

 

 

 

Figura 8- Atividades com o par F/V 

 

Fonte: Buriti Mais, 2º ano, p. 28 

 Nas atividades das Figuras 8 e 9 vemos um excesso de imagens que pode tornar a 

tarefa cansativa para os aprendizes. A proposta é boa, pois as crianças terão que atentar para o 

nome de cada imagem e pensar qual das letras representa o som indicado, mas diferentemente 

das atividades da coleção Ápis, não apresenta palavras onde as crianças tenham que fazer 

contraste entre o uso de uma ou outra letra, como era o caso de pensarem se usariam F ou V 

para escrever o nome faca. 
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Figura 9- Atividades com o par F/V 

 

Fonte: Buriti Mais, 2º ano, p. 30 

 A atividade proposta na Figura 10, por sua vez, não auxilia a criança a refletir sobre os 

sons, pois apenas observando a letra que aparece em comum nas palavras de cada box, a 

criança pode identificar qual das palavras não pertenceria a cada grupo. Além disso, apresenta 

todas as regularidades diretas de uma vez, podendo dificultar as reflexões das crianças ao 

invés de auxiliá-las na distinção entre os som dos fonemas dos pares mínimos. 

 

Figura 10- Atividades com as letras  B/P; D/T, F/V 

 

Fonte: Buriti Mais, 2º ano, p.76 
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Figura 11- Atividades com as letras F/V 

 

 

Fonte: Buriti Mais,2º ano, p. 92. 

Essa atividade da Figura 11, por não ter imagens para o apoio das crianças, talvez 

necessite que o professor diga que palavras são essas, para que não haja uma sobrecarga 

cognitiva para a criança que teria que pensar, ao mesmo tempo, sobre o campo semântico e a 

letra que representaria o fonema e que precisaria preencher nas lacunas das palavras. 

Podemos afirmar que a coleção Buriti Mais não considera que os aprendizes possam 

atentar para as relações letra/som envolvendo os pares mínimos no 1º ano do ensino 

fundamental, pois não traz nenhuma atividade para tal reflexão nesse ano escolar. Já no 2º 

ano, apesar de trazer atividades que permite ao aprendiz pensar sobre as relações som/grafia, 

essas atividades apresentam um grau de dificuldade que exige bastante autonomia das 

crianças ou uma mediação bastante cuidadosa do professor. 

 

Coleção Aprender Juntos 

 

Na coleção Aprender Juntos, o livro do 1º ano apresenta as letras (uma de cada vez), 

depois propõe atividades de exploração das mesmas em palavras e ao final da apresentação da 

segunda letra de cada par mínimo traz uma breve atividade, como a exemplificada na Figura 

12.  

Nessa atividade, as crianças podem responder sem precisar refletir sobre o som, já que ela 

pede para quantificar o número de letras das palavras, comparar as letras que compõem as 

palavras, identificando as letras diferentes e copiar as letras que se repetem. Não há desafios 

para que pensem nas relações entre som e escrita. 

 

Figura 12- Atividades com as letras P/B 
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Fonte: Aprender Juntos, 1º ano, p.60 

 

 Na atividade apresentada na figura 13, a autora propõe a realização de análise 

fonológica das palavras representadas pelas imagens. Para que as crianças possam, de fato, 

completar sua análise, é preciso que o professor as auxilie mostrando a escrita das palavras e 

mostrando a diferença entre o uso da letra F e da V. 

 

 

Figura 13- Atividade com a letra F 

 

Fonte: Aprender Juntos, 1º ano, p. 86 

 

Na atividade a seguir (Figura 14),  são apresentadas duas figuras cuja escrita diferencia-se 

apenas pela letra inicial. Essa tarefa  apesar de intentar fazer a criança pensar sobre a escrita a 

partir das ilustrações, peca por trazer sempre grafado já um desses nomes. As crianças podem, 

então, resolver essa tarefa apenas trocando a letra inicial e sem refletir sobre os sons.  

 

Figura 14- Atividade com as letras F/V 
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Fonte: Aprender Juntos, 1º ano, p.87 

 

A atividade 3 (figura 15) apesar de também apoiar-se em figuras onde apenas uma letra se 

modifica para formar uma outra palavra, pode ser resolvida pelas crianças sem nenhuma 

reflexão, seguindo apenas o comando da atividade. No entanto, a atividade 4 (figura 15) as 

crianças precisam fazer uma análise fonológica das palavras representadas pelas imagens e 

depois escrever algumas delas com o alfabeto móvel. Essa tarefa as auxilia a pensar nas 

relações som/grafia, apesar de considerarmos relevante que o professor extrapole essa 

orientação do livro, pedindo às crianças que também escrevam palavras que são grafadas com 

a letra D. 

 

 

Figura 15- Atividades com as letras T/D 
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Fonte: Aprender Juntos, 1º ano, p.  117 

 

No livro do 2º ano, as letras de cada par mínimo é tratada conjuntamente, partindo de um 

texto de tradição oral. 

Conforme podemos observar a Figura 13 mostra uma atividade que pretende ao mesmo 

tempo fazer a criança ter contato com o gênero textual cantiga, propondo uma breve 

interpretação da letra da mesma, a identificação gráfica de palavras com as letras P e B, a 

leitura e cópia de palavras e, para finalizar, uma reflexão muito breve sobre os sons das 

palavras. Após essa atividade, as atividades que se seguem não desafiam os estudantes a 

pensar sobre o emprego de uma ou outra letra. Apresentam atividades como ordenação de 

sílabas já dadas, verificação de letras que mais se repetem em um outro pequeno texto ou a 

troca de sílabas para formar o nome de figuras, mas que não são apenas as do par mínimo em 

questão. 
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Figura 16- Atividade com as letras P/B 

 

Fonte: Aprender Juntos, 2º ano, p.28 

 

 Ao trabalhar com o par mínimo F/V a autora desenvolveu atividades também a partir 

de textos, no entanto, essas tarefas não dão conta de ajudar as crianças a refletir sobre as 

relações letra/som da regularidade em questão. Antes de apresentar a atividade mostrada na 

Figura 17, a autora pediu às crianças que circulassem no texto palavras que começassem com 

F e V, separassem essas palavras em sílabas (escrevendo cada sílaba em um quadrinho), 

escrevessem em uma coluna palavras iniciadas com uma letra e, em outra, palavras 

começadas com a outra letra. Ou seja, as atividades não ajudaram na reflexão sobre as 

relações letra/som. Em seguida apresentou a atividade da figura 17 onde as crianças deveriam 

completar com a letra correta. 
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Figura 17- Atividade com as letras F/V 

 

Fonte: Aprender Juntos, 2º ano, p.58. 

De modo geral, nessa coleção as atividades tinham boas ilustrações, sinalizavam para um 

tratamento das regularidades diretas, mas acabou não cumprindo seu papel, já que em muitas 

tarefas propostas as crianças poderiam responder de forma mecânica, apenas substituindo 

letras. A autora ao elaborar as atividades do 2º ano tentando contemplar a alfabetização e o 

letramento acabou sem propor atividades desafiadoras para que os aprendizes pensassem na 

escrita das palavras pensando nas possibilidades de grafar uma ou outra letra dos pares 

mínimos trabalhados no decorrer da obra. 

 

Conclusões 

 

Percebemos que apesar de estar sendo feitas melhorias nos livros didáticos, desde a 

implantação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 1985, ainda temos um 

longo caminho pela frente. Conforme vimos anteriormente, desde a década de 1990 pesquisas 

discutem a importância do ensino sistemático e explícito da ortografia, mas o trabalho com 

esse objeto de conhecimento, numa perspectiva mais reflexiva só aparece nos livros 

participantes desse programa muito recentemente. Nos livros do PNLD 2019, devido à 

cobrança em relação ao atendimento à 3ª versão da  Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), foi observado a presença de atividades que afirmavam ter o objetivo de tratar das 

regularidades ortográficas (considerando  os livros de 1º e 2º anos, que foram base da análise 

do presente artigo).  
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Conhecer a organização da norma ortográfica do português possibilita ao docente  auxiliar 

o estudante na apropriação das regras e na compreensão de que há palavras que não seguem 

nenhuma regra, tendo que ser memorizadas. Esse conhecimento do docente vai permitir que 

ele: a) planeje situações didáticas que favoreçam a compreensão de cada regra; b) conduza de 

modo diferenciado as regularidades e irregularidades ortográficas e; c) desenvolva autonomia 

didática, não ficando refém do livro didático. Desse modo, o  livro didático torna-se apenas 

um recurso para  auxiliar o docente a trabalhar com algumas regularidades nas relações 

som/letra. 

Observamos, na presente investigação, que as atividades propostas nas coleções 

analisadas apresentam lacunas, tendo, muitas vezes, o trabalho focado na repetição, fazendo 

pouco uso da reflexão para explorar os fonemas e as relações grafofônicas relacionadas 

regularidades diretas.  

Na Coleção Ápis foi observado que no livro  do 1º ano havia tarefas que indicavam uma 

preocupação no traçado das letras, realização de leitura de palavras, cópia de palavras escritas 

pelos alunos com o alfabeto móvel ou escrito pelo professor. Era trabalhada primeiramente 

uma letra do par mínimo e, em seguida, a outra. Algumas atividades se propunham a auxiliar 

na reflexão ortográfica e outras não. No livro do 2º ano não aparecem mais tarefas de 

identificação ou traçado de letras, há atividades que permitem aos aprendizes pensar sobre o 

uso das letras do par mínimo, mas nem todas conseguem promover a reflexão. Há, no entanto, 

boas ilustrações e são apresentadas possibilidades de pensar na escrita por meio de contraste 

entre as letras P/B, T/D e F/V. 

Na Coleção Buriti Mais o tratamento das regularidades diretas só apareceram no 2º ano e 

as tarefas apresentadas não propunham um trabalho de reflexão e sistematização das 

correspondências letra/som regulares diretas. Elas parecem supor que o aprendiz já tem 

conhecimentos suficientes para, por conta própria, diferenciar e grafar palavras com as letras 

estudadas. Não se traz atividades onde a criança tenha que diferenciar uma e outra palavra por 

contraste, como foi feito na coleção anterior. 

A Coleção Aprender Juntos traz o trabalho com ortografia no 1º e 2º anos.  Assim como 

na primeira coleção, as letras são apresentadas uma de cada vez e depois aparecem atividades 

voltadas ao emprego de um par mínimo. Foram observadas tarefas de quantificação e 

comparação de letras, que não ajudam a refletir sobre as correspondências grafofônicas, junto 

às tarefas que até propõem pensar sobre os sons, mas não apresenta a escrita das palavras. Em 

outras há reflexão sobre as relações letra/som, com apresentação de palavras em que mudando 
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apenas o fonema inicial forma-se uma outra palavra. No livro do 2º ano a proposta é 

apresentar textos de tradição oral mas o tratamento das regularidades fica relegado a segundo 

plano. 

A partir da análise dos livros podemos tecer algumas considerações: a) os livros didáticos 

devem ser considerados como um recurso possível para se ensinar a ortografia; b) os 

conhecimentos do professor sobre a organização da norma ortográfica e sobre como se dá a 

aprendizagem da ortografia são imprescindíveis para que o docente faça uso desse recurso 

aproveitando suas potencialidades e redirecionando as atividades de forma a garantir que as 

crianças façam boas reflexões sobre as relações fonográficas regulares diretas de modo que 

compreendam que não há uma competição entre essas letras, mas que é preciso que estejam 

atentas para os seus sons. 
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Resumo: Este estudo analisou a prática de produção textual e a progressão dessa no universo de 

três turmas do Bloco Inicial de Alfabetização de uma escola da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. Ancorou-se em autores, tais como: Soares (2016, 2004), Silva e Tenório (2015), 

Morais (2012), Lerner (2008), Koch e Elias (2015, 2014), Kleiman (2016), Chartier (2008, 2007, 

1998), entre outros. A pesquisa está inserida na perspectiva de estudo de caso, de tipo etnográfico, 

conforme realça André (2015; 2005). As docentes foram acompanhadas por meio de observações 

participantes e grupos focais. Para o tratamento dos dados, recorremos à análise de conteúdo 

temática, conforme Bardin (2016). Em relação às práticas de produção e refacção textuais, os 

resultados apontaram para a ausência de progressão no ciclo, houve maior evidência na turma de 3º 

ano, especialmente no que concerne à frequência e exploração dessa prática realizada pelo 

educando do 1º ano. 

 

Palavras-chave: Ensino. Produção textual. Progressão. 

 

 

Introdução 
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No Brasil, o ensino de Língua Portuguesa encontra-se marcado por severas críticas à Educação 

Básica. O processo de apropriação da escrita, assim como o da leitura, sofreram alterações no 

decorrer da história e trouxeram contribuições para o ensino da língua materna. Essas são definidas 

por Chartier (1998) como mudanças de natureza didática (relacionadas aos conteúdos de ensino, 

presentes nos currículos e materiais didáticos) e mudanças de natureza pedagógica (relacionadas à 

organização do trabalho pedagógico). 

A partir da década de 1980, as críticas aos métodos tradicionais de alfabetização e às cartilhas 

ganharam realce, visto que a língua, nessa ótica, era concebida como um código de transcrição 

gráfica das unidades sonoras (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999). Segundo Ferreiro (2012), a 

alfabetização não pode mais ser entendida como mera transmissão de uma técnica instrumental. Isso 

implica em preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm como práticas sociais.  

Com tais modificações, o conceito de alfabetização foi evoluindo de acordo com as épocas, as 

culturas, a chegada das tecnologias, necessidades sociais e demais inovações. Para Morais (2012), 

além da apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), o sujeito alfabetizado precisa ter 

autonomia na leitura e produção de textos de curta extensão. Outro marco importante na história da 

língua no Brasil é o letramento na década de 1990. Este, conforme Soares (2004) se constitui como 

estado ou condição de um indivíduo que emprega e vivencia práticas sociais de leitura e de escrita. 

Tanto Soares (2016), quanto Morais (2012) defendem a perspectiva de alfabetizar-letrando. 

Portanto, pensar numa progressão do ensino para as aprendizagens, pressupõe assegurar autonomia, 

por parte do sujeito aprendente, daqueles campos de conhecimento.  

Com a entrada do letramento no Brasil, entendemos que o texto passou a ocupar lugar 

privilegiado nas práticas pedagógicas, inclusive pensando numa articulação com os demais objetos 

de conhecimento. De acordo com Kleiman (2016), as práticas de linguagem se fazem presentes 

como meio de interação, informação e comunicação e, portanto, integram a formação do escritor 

proficiente e autônomo. 

Neste contexto, insere-se o presente estudo que procurou analisar a prática da produção textual 

e a progressão do seu ensino no universo de três turmas do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2, 

de uma escola pertencente à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

  

 
2O BIA corresponde ao 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental (EF), instituído no Distrito Federal, para ampliação do 

EF para nove anos. Representa uma alternativa para reordenar os tempos e os espaços baseados no desenvolvimento da 

criança, por ciclos de aprendizagem. 



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

 

800 

 

Produção Textual: reflexões teórico-metodológicas 

  

Produzir textos de qualidade requer dos estudantes conhecimento sobre o que escrever, para 

quem, por que, como e qual é o gênero que melhor exprime essas ideias. Há que refletir sobre a 

melhor estratégia para a escrita do texto. Por isso, a sequência didática, apresentada por Schneuwly, 

Noverraz e Dolz (2011, p. 82), constitui procedimento significativo para o ensino desta prática, 

visto que é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 

um gênero textual oral ou escrito”. Três etapas compõem o trabalho com a sequência didática 

proposta pelos autores.  

A primeira, a apresentação da situação, consiste na exposição ou preparação dos alunos 

acerca de um problema de comunicação bem definido para uma primeira produção em face de um 

gênero textual; Após essa produção inicial do gênero textual/discursivo selecionado pelo professor, 

sobrevém a segunda etapa, denominada de módulos. Nesses, o professor trabalha os problemas que 

apareceram na primeira produção e fornece aos alunos a instrumentalização necessária para superá-

los; esse movimento conduz à produção final e finaliza a sequência didática com o aluno pondo em 

prática as aprendizagens adquiridas nos módulos, produzindo o gênero textual proposto e 

obedecendo a suas características linguístico-discursivas, de maneira eficaz.  

A prática de produção textual, de acordo com o Currículo em Movimento (DISTRITO 

FEDERAL, 2014), se divide em produção escrita e oral e tem como objetivo formar escritores 

competentes, capazes de produzir textos coerentes e eficazes para atender a diferentes finalidades e 

interlocutores. Para tanto, é necessária uma ação pedagógica frequente, clarificando para os 

estudantes a finalidade, os interlocutores, a situação de interação e gênero textual mais apropriado. 

O estudante necessita compreender que o processo de construção do texto é dinâmico e perpassa a 

geração de ideias, a seleção e a decisão sobre conteúdo e o gênero, a revisão e a edição final com o 

objetivo de aperfeiçoamento e adequação ao contexto de comunicação.  

Assim, conforme Kato (2003), para o desenvolvimento da proficiência escritora, distintas 

etapas, necessitam ser apreendidas pelos professores, a saber: a) o planejamento, por envolver as 

definições do conteúdo, do gênero, da estrutura textual adequados ao contexto comunicativo; b) a 

escrita, que representa a fase de execução do texto, momento da textualização, onde o autor 

seleciona as formas linguísticas relacionadas ao gênero e à conjuntura comunicativa; c) a reescritura 

ou refacção, que se refere à revisão do texto, envolvendo intervenções para a finalização e ajuste 

dos enunciados aos procedimentos anteriores.  
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Ao planejarmos e desenvolvermos uma atividade ou sequência didática de produção de textos, 

precisamos nos perguntar se auxiliamos os aprendizes a ter clareza sobre: qual é a finalidade do 

texto a ser escrito; o que se deseja comunicar e qual o gênero textual adequado para fazê-lo; quem é 

o leitor-destinatário e quais são as características dele que precisamos levar em conta como 

escritores; que tom (registro mais ou menos formal) vai-se poder usar na hora de escrever; em que 

espaço de circulação o texto produzido será lido; qual suporte será adequado para divulgarmos o 

texto naquele espaço. É preciso pensar em ordem, clareza, coesão, aspectos gramaticais e 

ortográficos, além de planejar a disposição do texto. 

Para Marcuschi (2010), aprender um gênero passou a ser visto, também, como aprender a 

eleger as finalidades que desejamos alcançar ao escrever ou falar. Por isso, hoje, o objetivo da 

produção de textos na escola significa propor situações que dizem respeito às práticas sociais e aos 

gêneros textuais que circulam na sociedade.  

Na mesma direção, Koch e Elias (2015) apontam que a escrita demanda a utilização de 

estratégias, como: a) ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação comunicativa; b) 

seleção, organização e desenvolvimento das ideias, de modo a garantir a continuidade do tema e sua 

progressão; c) balanceamento entre informações explícitas e implícitas, entre informações, levando 

em conta o compartilhamento com o leitor e o objetivo da escrita; e d) revisão da escrita ao longo 

de todo o processo. 

Em síntese, o escritor proficiente é o que percorre e vence essas etapas. O professor é o 

mediador, ao mobilizar esse conhecimento e lançar mão, na sala de aula, de processos de 

didatização que privilegiem esse eixo do ensino de língua. 

 

Percurso Metodológico 

 

Este estudo, de abordagem qualitativa, se insere na perspectiva de um estudo de caso, de tipo 

etnográfico, conforme atesta André (2015; 2005). Acompanhamos, por meio de observações 

participantes e entrevistas de grupos focais, a prática de três professoras que atuavam no BIA. 

Observamos 12 aulas de Língua Portuguesa, em cada turma, distribuídas durante o primeiro e 

segundo semestres letivos de 2018, assim como as duas entrevistas com as docentes. Essas jornadas 

corresponderam a um total de 96 horas, distribuídas, igualmente, em cada ano e duas horas de 

entrevistas, compartilhadas entre os dois semestres. 
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Para o registro dos dados, utilizamos a gravação em áudio e o diário de bordo. Quanto ao 

tratamento dos dados, recorremos à análise de conteúdo temática de Bardin (2016) que integra a 

pré-análise, as inferências na organização e análise dos dados.  

As pesquisadas foram nomeadas por: P1 (Professora 1), P2 (Professora 2) e P3 (Professora 3), 

respectivamente atuantes no 1º, 2º e 3º anos. As três cursaram graduação em Pedagogia e pós-

graduação lato sensu na área educacional. A P1 tinha, na ocasião da produção dos dados, 13 anos de 

atuação em turmas de anos iniciais, sendo três na alfabetização, a P2 possuía seis, todo ele dedicado 

à alfabetização e a P3 afirmou ter 20 anos, sendo 12 anos de atuação nessa etapa.  

Buscamos responder às questões: existe clareza dos encaminhamentos didáticos enfoques do 

ensino de produção textual em cada ano do BIA? Como as mudanças didáticas e pedagógicas 

relacionadas a essa prática têm norteado a ação docente no cotidiano dos três grupos-classe? 

Explanamos, no início de cada seção, os dados das entrevistas e, posteriormente, os das atividades 

observadas nos grupo-classes. 

 

Encaminhamentos didáticos adotados no eixo da produção textual no Bloco Inicial de 

Alfabetização  

 

O eixo da produção textual envolve práticas de produzir textos verbais, não verbais e 

multimodais, de diferentes gêneros (BRASIL, 2018). Nessa expectativa, a produção escrita para se 

materializar implica em dois processos básicos: o da alfabetização, por meio da compreensão e 

funcionamento do sistema de escrita alfabética (SEA) e; o do letramento, pela interação com a 

diversidade de textos que permeiam a prática social. 

Segue Quadro 01 com a frequência absoluta de encaminhamentos didáticos no eixo da 

produção textual.    

 

Quadro 01 – Eixo Produção Textual 

SUBCATEGORIAS P1 

1º ANO 

P2 

2º ANO 

P3 

3º ANO 

TOTAL 
SUBCATEGORIA 

PERCENTUAL 
SUBCATEGORIA 

1. Produção oral coletiva (com o 

apoio da professora). 

1 1 - 2 16,67 

2. Produção escrita de final de 

história. 

- 1 - 1 8,32 

3. Produção escrita coletiva. - - - - - 

4. Produção escrita individual. - 2 2 4 33, 34 

5. Refacção textual coletiva. - 1 2 3 25,00 
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6. Refacção textual individual. - - 2 2 16,67 

TOTAL POR TURMA 1 5 6 12  

100 
PERCENTUAL POR TURMA 8,33 41,67 50,00 100 

P= Professora - Fonte: Autoria própria 

 

 

Em conformidade com os dados, a prática de produção textual foi predominante da turma de 3º 

ano (50,00%), seguida pela turma do 2º ano (41,67%), enquanto na turma de 1º ano houve menor 

frequência (8,33%). A modalidade oral obteve frequência (16,67%), sendo confirmada nas práticas 

da P1 e P2, entretanto, a escrita ultrapassou esse índice (41,66%), mantendo-se nas práticas das P2 e 

P3.  

A atividade de reescrita textual também não foi evidenciada na turma de 1º ano, apenas nas de 

2º e 3º (41,67%). Ficou evidente, portanto, ausência de sistematicidade dessa prática na turma de 1º 

ano, o que nos leva a crer que estas práticas estão sendo proteladas para os dois últimos anos, já 

que, no início do ciclo, o aluno não teria autonomia suficiente, por não escrever convencionalmente. 

A produção escrita e a refacção textuais, no 1º ano, não se constituiu frequentes, durante o período 

de observações, isso parece indicar que estas práticas estão sendo proteladas para os dois últimos 

anos. 

No período observado, verificamos como o trabalho com os gêneros textuais influenciaram a 

leitura e a escrita, sobretudo nas turmas de 2º e 3º anos. Todavia, o LD utilizado pelas docentes era 

organizado por sequências didáticas, enfatizando determinado gênero, o que sugeria a conexão entre 

os eixos de ensino. É nesta conjuntura, que apoiamos as análises em como as professoras 

consolidavam, nas salas de aula, a prática da produção textual. 

 

A prática de Produção Textual na turma de 1º ano 

 

Conforme sublinhamos, a prática de produção de textos na turma de 1º ano se limitou a uma 

frequência e, mesmo assim, na modalidade oral. O registro do texto ficou a cargo da professora que 

atuou como escriba da turma. Foi um momento rico em que a profissional chamava a atenção dos 

estudantes para as convenções da escrita.  

Na entrevista realizada ao final do ano letivo, a professora do 1º ano explicou como diligenciou 

a produção de texto coletiva, ao realizarem reconto de história (conto): 
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Eles vão dizendo os fatos que foram acontecendo e eu vou escrevendo no 

quadro, perguntando: como que escreve isso? Eles vão falando, quando 

termina frase põe um pontinho final Expliquei para eles que o texto é 

formado apenas por palavras, e as palavras formam as frases, que depois 

forma o texto, que vai formar um livro. A produção que fizemos foi coletiva 

sim. 

(P1 - 1º ANO). 

 

 

Concordamos com Albuquerque e Leal (2005) quando realçam que a atividade de produção 

textual é complexa, mas, na mesma linha das autoras, entendemos que esse aprendizado pode ser 

explorado desde a Educação Infantil. De início, as produções incidem oralmente e o professor 

assume a função de escriba, realiza a escrita das produções coletivas ou individuais na lousa, 

conforme relatou a P1.  

Pouco a pouco, os alfabetizandos começarão a participar dos registros, seja escrevendo uma ou 

outra frase, uma ou outra palavra, até conquistar sua autonomia. Por essa razão, consideramos que 

essa prática poderia ter sido mais sistemática nessa turma, considerando as várias possibilidades de 

articulação alfabetização-letramento.  

A professora escreveu no quadro a palavra PÁSCOA em sentido vertical ao dar continuidade 

ao tema. As crianças leram as letras da palavra sem dificuldades e proferiram palavras iniciadas 

com cada vogal. Assim, após essa exploração, expôs aos estudantes que iam produzir um acróstico 

coletivo. Os estudantes pareciam saber do que se tratava, segundo a professora, já tinham 

familiaridade com este gênero, por isso, ela não explorou o gênero neste dia. Esclareceu para os 

alunos que depois registrariam em seus cadernos. Foram dizendo palavras a partir das iniciais, com 

dela. Algumas crianças só observaram, embora a professora se dirigisse a todas. Seguiu chamando a 

atenção para o acróstico, explorando o SEA, à medida que os estudantes respondiam, ela registrava 

no quadro: 

 

P1: Gente! Digam-me uma palavra começada com P.  

A1: AMIZADE.  

A2: AMIZADE começa com A.  

A3: A de AMOR.  

P1: Como se escreve MO.  

Grupo: M+O. 

(P1 – 1º ANO, 5º DIA). 
 

 

A professora escreveu AMOR no último A da palavra PÁSCOA e chamou a atenção para o R 

final. Na primeira vogal A, escreveu AMIZADE. Voltou-se para a letra P, sempre soletrando para a 

registrar na lousa: 
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Grupo: PAZ.  

P1: PASCOA é tempo de PAZ, AMOR e AMIZADE. 

A4: S de gentil. 

P1: GENTIL começa com G. Com S podemos escrever SOLIDÁRIO. E com 

a letra C? Como poderíamos ser com as pessoas? CORTÊS e O de 

OTIMISTA [...]. Precisamos ser mais SOLIDÁRIOS uns com os outros, 

mais OTIMISTAS e CORTESES. 

(P1 – 1º ANO, 5º DIA). 

 
 

O acróstico é um gênero que consiste em utilizar as letras de uma palavra para formar outras 

palavras ou uma frase correspondente, por meio de suas letras iniciais ou finais, gerando um nome 

próprio ou uma sequência significativa. Os acrósticos refletem uma preocupação com a forma do 

discurso, motivo pelo qual constitui um dos recursos utilizados na função poética. Cabe ressaltar 

que, o mais comum dos acrósticos, é o usado pela P1, formado a partir das letras iniciais das 

palavras.  

Enquanto completavam o acróstico, a P1 tentava, de forma tímida, associar as palavras ao tema 

PÁSCOA, uma vez que estavam próximos dessa festividade cristã. Formaram palavras produzindo 

um encadeamento ancorado nesse tema. A professora atuou como escriba, registrando as palavras 

no quadro, em letra caixa alta. Fizeram leitura coletiva das palavras, antes de copiá-las no caderno. 

A docente passou pelas mesas observando se estavam copiando.  

Conforme Chartier (2008) e Lerner (2008), o uso de cópia na fase de alfabetização é uma 

atividade de aprendizagem em que o aluno pode internalizar vários conhecimentos sobre a escrita e 

a construção do texto. Podemos dizer que essa intervenção foi construída pela professora no seu 

processo de formação e no exercício da profissão (FERREIRA, 2007). 

Embora reconheçamos que foi possível, nessa sequência, articular os campos da alfabetização e 

letramento, entendemos que, durante nossa incursão nessa turma, no primeiro e segundo semestres 

de 2018, essa atividade não foi sistemática, o que nos direciona, novamente, à premissa de que 

parecia haver uma crença de não autonomia dos aprendizes nessa tarefa de produzir textos, mesmo 

que coletivamente.  

 

A prática da Produção Textual na turma de 2º ano 

 

A frequência de produção textual na turma de 2º ano (5) incidiu tanto na modalidade oral (1), 

quanto na escrita (4), com ênfase na escrita individual de textos (3). No entanto, houve apenas um 

momento destinado à reescrita textual (1), nos dias observados. Chama-nos a atenção, a 
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discrepância dessa prática de produção textual, comparando com a turma de 1º ano, em que 

praticamente inexistiu esse trabalho.  

A P2 relatou que, no início do ano, os estudantes tinham dificuldade em formar frases. Ao final 

do ano, percebeu que, ao focar mais na questão da produção textual, trabalhando com os variados 

gêneros textuais, observo a evolução deles: “até porque eles não produziam textos, escreviam uma 

linha na produção de texto. Eles tinham dificuldade até mesmo de formar uma frase. Fui 

trabalhando formação de frases para depois partir para produção de texto” (P2 - 2º ANO). 

Ainda assim, a turma de 2º ano surpreendeu a professora, conforme esclareceu, pois, ao focar 

nesse eixo desde o início do ano letivo, ainda que não escrevessem convencionalmente, suas 

escritas tinham coesão com o que era proposto, momento em que não tinham consolidado a 

apropriação do sistema de notação alfabética.  Curioso que, embora ressaltasse a necessidade de os 

estudantes se envolverem em trabalhos de produção textual, para ela, a questão de estrutura dos 

textos, a exemplo da paragrafação e pontuação, deveria ser desenvolvida a partir do 3º ano. 

Após o trabalho de leitura e exploração do SEA, com a cantiga: “Eu vi uma barata”, a docente 

solicitou à turma que escrevesse um acróstico com a palavra BARATA. Percebemos que os 

aprendizes, ao realizaram, individualmente e por escrito, a atividade, desenvolveram-na sem 

dificuldades. Na verdade, a maior parte da turma realizou as atividades sem esperar que a 

professora a explicasse. Liam e iam respondendo. Demonstraram autonomia e segurança. Um aluno 

me perguntou, anteriormente, às explicações da professora: “O que é um acróstico?” (leu sem 

pronunciar o acento). Expliquei a ele que “para cada letra, precisaria, escrever uma nova palavra”.  

A produção do acróstico caracterizou-se como uma espécie de recriação textual, permitindo, 

também, que os estudantes expressassem os conhecimentos linguísticos apoiados no acervo do qual 

dispunham em seu vocabulário. 

Em outra ocasião, a P2, após desenvolver um sarau de poemas com os estudantes em sala de 

aula, conduziu um processo de compreensão oral do poema “A chuva”, de Maria Dinorah, no LD3. 

Escreveu no quadro, o cabeçalho em letra cursiva e a proposta de produção de texto: Pense e 

escreva no caderno o que você gostaria de fazer em um dia de chuva. Os estudantes deveriam dar 

continuidade, complementando a expressão “Em dia de chuva...”.  Seguiu explicando: 

 

 
3 TRINCONI, A. BERTIN, T. MARCHEZI, V. Letramento e Alfabetização. 2º ano. Editora Ática. PNLD, 2016. 
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P2: Vocês vão escrever no caderno o que falaram em voz alta. As crianças 

fizeram silêncio para escreverem no caderno suas produções.   

P2: Vamos terminar essa primeira parte antes do lanche? Depois daremos 

continuidade. Temos nosso horário de biblioteca, vocês se lembraram de 

trazer o livro?  

A4: Tia eu esqueci o livro.  

P2: Quem esqueceu não pode pegar outro. Vai poder ler apenas na 

biblioteca. Vocês vão escrever, como? Precisa explicar que é um dia de 

chuva, senão ninguém entende. Sobre o dia da chuva. O que vocês fariam 

em um dia de chuva – tem que ter rimas. (Chamou a atenção. A turma é 

muito tranquila!). Escrevemos DORME ou DORMIR? (O menino quis 

escrever dormir, mas escreveu dorme). 

(P2 – 2º ANO, 8º DIA). 

 
 

Foi conferindo as escritas das crianças. Percebi que todas elas já escreviam em letra cursiva. 

Quem ia terminando, levava para a professora olhar. Corrigiu de todos os estudantes em sua mesa.  

No dia seguinte, cada aluno teve a oportunidade de ler em voz alta para os colegas suas produções 

realizadas no dia anterior. Na verdade, seus poemas se reduziram a versos, obedecendo à orientação 

da professora a respeito do uso de rimas. Algumas crianças não quiseram ler. Em dia de chuva: 

 

A1: Eu vejo televisão e comendo mamão. 

A2: Assisto televisão e como pão. 

A3: Jogo futebol e tomo sol. 

A4: Como banana na cama. 

A5: Assisto novela comendo pão com mortadela. 

A6: Gosto de tomar banho na chuva e comer uva. 

A7: Fico no sofá comendo uva. 

A8: Eu assisto televisão comendo arroz com feijão. 

A9: Assisto TV e como pavê. (Nesse momento começaram a falar mais 

sobremesas, como: mousse de maracujá, etc.). 

A10: Vamos continuar lendo os poemas, senão não dá para todos lerem.  

A11: Eu gosto de mexer no celular sentada no sofá. 

A12: Eu sempre vejo TV e vejo você. 

P2: Parabéns! Muito bem! Começa assim, escrevendo pouco... 

(P2 – 2º ANO, 9º DIA). 

 

Como gênero, o poema apresenta algumas características que o diferem dos demais, pois 

possui particularidades que facilitam sua identificação, embora nem todo poema compõe-se por 

versos e estrofes, visto que existem os poemas em prosa, bem como os que reúnem informações 

visuais à linguagem verbal. Assim, mesmo que não se prendam a regras como as rimas, a exemplo 

do A7, os demais se deliciaram, rindo com elas, pois facilitaram o aprendizado, fazendo do 

exercício de ler e escrever, uma excelente estratégia para alfabetizar. Afinal, o principal objetivo 

dos poemas consiste em despertar diferentes sensações, sentimentos e emoções no leitor. 
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O mesmo ocorreu com a reescrita de um conto já explorado pela professora em sala de aula. 

Essa atividade significou, para os estudantes, contar com as próprias palavras 

uma história conhecida. Ao criar a possibilidade de reconto nas modalidades oral e escrita, a P2 

assegurou o percurso das três atitudes enunciativas: ouvir, ler e recontar, além da refacção. 

Conquanto, estaria completo quando os estudantes produzissem os próprios contos, com direito a 

lê-los para alguém. Neste caso, a P2, de acordo com Silva e Tenório (2015), abordou a estrutura 

narrativa, sequência dos fatos e os elementos necessários para narrar. Deste modo, ela explicou a 

tipologia e os elementos básicos da narração. 

Ao reescreverem o texto com a ajuda da professora, os estudantes mobilizaram e coordenaram, 

respectivamente, um conjunto de conhecimentos linguísticos, como: o conhecimento do SEA, do 

conteúdo e da organização textual. Igualmente, durante o procedimento de refacção coletiva, ela 

instigou os alunos a refletirem sobre os fatos e os aspectos discursivos presentes ou não no conto, 

garantindo uma escrita mais aprimorada, favorecendo a formação de escritores competentes e 

autônomos. 

Neste sentido, Koch e Elias (2014) afirmam que, ao escrever um texto, são ativados 

conhecimentos, tais como: o linguístico, ligado aos recursos linguísticos disponíveis (questões 

gramaticais e a forma de organizar as palavras, conservando a coesão de sentidos); o enciclopédico 

compreende as informações de experiências que cada sujeito carrega consigo (conjunto de 

informações que permite o sujeito a expressar e compreender o que ouve ou lê), o interacional, 

abrange os propósitos e intenções do escritor (sobrevém do aspecto de interação com o meio e com 

o texto).  

 Assim, explicitar essas questões aos alunos representa uma contribuição significativa para a 

sua autonomia na produção de textos. Ao traçarmos aproximações e distanciamentos entre o perfil 

apresentado pela professora, com base na análise das ações e nos tipos de intervenções utilizadas, 

apreendemos que estas se manifestaram por meio da maneira como agem e pensam, da coerência 

que estaria por trás de suas escolhas didáticas e pedagógicas em relação ao como ensinar e o quê 

avaliar na alfabetização (CHARTIER, 2007). 

Vale ressaltar que os procedimentos didáticos de reescrita não garantem, por si só, o 

aprimoramento do conhecimento. O mais importante são as intervenções realizadas durante este 

processo, de forma coletiva, em dupla ou individual, retomando a sua escrita, passando a limpo, 

revisando termos utilizados e reescrevendo trechos, se necessário. 

 

A prática da Produção Textual na turma de 3º ano 
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No período observado, a P3 oportunizou momentos tanto para a produção, quanto para 

reescrita textuais (6). A assiduidade em que a turma de 3º ano produziu textos individualmente (2) e 

que desenvolveram a refacção coletiva (2) e individual (2), apresentou-se frequente. Ela elegeu a 

escrita de texto e a necessidade de apropriarem-se de vários gêneros, objetivando promover a 

coesão e coerência, desenvolvendo a estruturação, pontuação, versos, estrofes e/ou textos 

narrativos.  

Entretanto, arrazoou que a turma de 3º ano poderia ter avançado mais na produção textual. 

Chama-nos a atenção esse ponto por ela destacado, visto que é uma marca distintiva frente às outras 

turmas (1º e 2º) nesse quesito, ou seja, enquanto apreendemos um trabalho esporádico de produção 

de textos no 1º ano e maior evidência no 2º, no 3º o salto é expressivo, considerando o relato da 

mestra que, em sua ótica, os estudantes já precisariam estar mais autônomos na escrita textual 

individual.  

Como assegurar essa progressão no ciclo, de modo a defender uma prática sistemática no 1º 

ano também? Por que as concepções mudam abruptamente do 1º ao 3º anos do ciclo? Precisamos 

enfrentar tais questões e avançarmos na progressão desses eixos no ciclo.  

De acordo com a P3, os aprendizes careciam se apropriar tanto dos sinais de pontuação, quanto 

da estrutura dos textos (textualidade e normatividade da língua). Contudo, em sua compreensão, 

tinham criatividade e foram melhorando durante o ano, ao passo que, 

 

[...] nos últimos textos, produções que estávamos fazendo, os meninos que 

não escreviam estavam pedindo duas folhas para escrever, e geralmente 

menino é tão preocupado com estas questões de quantidade de linhas [...] 

Eles já perguntam logo: tia tem que escrever todas essas linhas?  

(P3 - 3º ANO). 

 

Para Marcuschi (2010), ensinar a produzir textos na escola significa contemplar os gêneros que 

circulam nas diferentes esferas da atividade humana, (re)produzindo-os, uma vez que privilegiam as 

diferentes práticas letradas da vida contemporânea. Isso nos mostra que é coerente que os 

estudantes percorram as distintas estruturas e funções dos textos como leitores e escritores, 

conforme explica a autora, por isso, não faz sentido solicitar  que escrevam somente com o objetivo 

de o professor ler e avaliar.  

A P3 pediu atenção aos alunos para explicar como iriam proceder em relação à atividade de 

refacção textual. As crianças estavam falantes, curiosas e conversavam bastante. Fixou no quadro 

um cartaz com o conto e distribuiu folhas xerografadas com o mesmo texto. Cada dupla ficou 
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responsável por um parágrafo. Compreendi que se tratava de uma produção textual, realizada em 

período anterior, onde o texto entregue a eles estava com letras de imprensa maiúsculas, como no 

cartaz, mas as crianças, ao reescrevê-lo, usaram a cursiva. Ela se pôs a orientá-los: 

 

P3: Agora prestem atenção aqui! Vocês se lembram de que escreveram uma 

história sobre futebol, onde havia dois meninos? Aí olha só! Vocês 

escreveram, não foi? Cada um deu um nome ao personagem. Eu li, peguei os 

cadernos, corrigi. Só que tem algumas coisas nessa história que precisamos 

organizar. Então vou pedir a ajuda de vocês para arrumar a história. Eu 

peguei uma coisinha de cada um. Vou procurar aqui. Vamos fazer o 

seguinte: aqui está o texto que era para termos feito mais ou menos em três 

parágrafos. Vou entregar uma folha a cada dupla para tentarem descobrir o 

que foi esquecido aqui. Um aluno será o que vai escrever, o outro vai ajudar 

orientando, dando ideias. Primeiro vocês vão ler silenciosamente, não 

precisam escrever o título. Só vamos corrigir o parágrafo que está aí. Vão ler 

o texto inteiro, mas corrigir só o que falei, ok? Vou dar uma dica: leiam todo 

o texto primeiro e depois só a parte que cabe a cada dupla, certo? Enquanto 

vocês leem, vou anotar aqui no quadro. Podem marcar no texto o que vocês 

acham que não está certo, ouviram?! 

(P3 – 3º ANO, 6º DIA). 

 
 

Dispus-me a observar uma dupla de meninas. Uma realizava as marcações no parágrafo 

indicado, circulando, grifando ou colocando barras nas palavras com erros ortográficos ou frases 

sem segmentação, enquanto a outra reescrevia a história em papel pautado, conforme orientação da 

professora. A aluna que fazia as marcações no texto, dizia: 

 

A1: DESEMANA está emendado, junto (DE SEMANA). A outra 

complementou:  

A2: SÃO MELHORES, também. Olha aqui, olha aqui! TAVAM? É 

ESTAVAM.  

A1: Faltou o S aqui – ANIMADOS. E o A.  

Pesquisadora: O que falta nesse parágrafo aí, que vocês aprenderam na 

semana passada em que eu estava presente?  

A1 e A2: Os sinais.  

Pesquisadora: O que devemos fazer quando iniciamos um parágrafo?  

A1: deixar um espacinho aqui.  

Pesquisadora: Pensem. Neste parágrafo deve ter outros sinais de pontuação? 

Onde vão usá-los?  

(P3 – 3º ANO, 6º DIA). 
 

Como pudemos constatar, essa produção textual encerrou na refacção pelas duplas. No caso da 

comunicação escrita, há necessidade para que utilizassem a língua mais convencionalmente, 

diferentemente da produção oral, pois nessa, a mensagem se produz em tempo real, refletindo a 

ação dos interlocutores que intervêm a todo instante. Já o texto escrito exige cuidados para se evitar 
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problemas no processo de construção de um texto, como: aspectos ortográficos, concordância 

verbal e nominal, pontuação, acentuação gráfica, coesão e coerência textual, entre outros.  

Foi possível perceber, no decorrer das observações, em relação à produção textual e ao trabalho 

que envolveu a refacção, o desafio de uma prática em que, assumindo uma atitude de diálogo e 

interação com os estudantes, contribuiu para a pretendida proficiência textual e, por conseguinte, 

para o emprego criativo e crítico das práticas sociais de leitura e escrita. 

Ficou nítida a preocupação e o cuidado da P3 com a refacção do texto, que incluiu revisar a 

versão inicial do ponto de vista da textualidade e da normatividade da escrita, passá-lo a limpo, 

mas, o objetivo, se haveria um espaço onde o texto produzido pudesse ser lido ou um suporte 

adequado para divulgá-lo, ficaram obscuros (MORAIS e SILVA, 2007). 

 

Considerações finais 

 

Conforme sublinhamos ao longo das análises, ficou evidente a não progressão do eixo de 

produção textual nas turmas acompanhadas. Enquanto pairava um entendimento de que, no 1º ano, 

os estudantes ainda não tinham autonomia para essa prática, progressivamente, visualizamos maior 

aparição nos 2º e 3º anos, inclusive variando/conjugando modalidades oral e escrita.  

Ainda nos reportando a esse desenho, compreendemos que, no cenário atual da alfabetização, a 

discussão didática de articulação com o(s) letramentos(s) suscitam dúvidas, sobretudo pensando no 

que vem sendo preconizado pelos documentos oficiais: a alfabetização pode (e deve) ser 

consolidada no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.    

Se por um lado, as professoras, ao planejarem a atividade ou a sequência didática para a 

produção de textos, não deixaram manifesta a finalidade do texto a ser escrito, o interlocutor ou 

destinatário, o espaço em que seria lido ou o suporte adequado para sua divulgação; por outro, o 

gênero textual, suas características e elementos, bem como o conteúdo foram realçados. 

Notamos que, ao explicitarem os propósitos da escrita, estimularam a participação dos 

estudantes, definiram o gênero, aprofundaram-no, repertoriaram tematicamente os estudantes, 

planejaram com eles, ajudaram na primeira versão e, por último, efetuaram a refacção. Assim, as 

etapas da produção textual constituíram condição para que as professoras a desenvolvessem em sala 

de aula, embora algumas tenham sido silenciadas, pois, ao trabalharem a produção de textos escritos 

não especificaram possíveis interlocutores e não indicaram, também, o espaço de circulação, o 

suporte do texto e a publicação. 
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De posse dos dados, vimos ser possível articular o trabalho de produção de textos com outros 

eixos de ensino de língua. Foi o que ocorreu na turma de 1º ano por ocasião da única atividade que 

priorizou esse aspecto em vínculo com propriedades do sistema de escrita alfabética, conforme 

defendido por Morais (2012). Situações didáticas riquíssimas em que, a partir da condução das 

mestras do 2º e, sobretudo, do 3º ano pudemos apreender um andaime de planificação da atividade 

de produção textual, conferindo inevitável autonomia aos educandos integrados nesse processo.  

Entendemos ser esse um debate que precisa ser retomado no âmbito das políticas curriculares 

voltadas para a alfabetização: o de assegurar a continuidade/progressão dos diferentes eixos do 

ensino, a fim de garantir uma aprendizagem equitativa ao longo da escolarização básica.  
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Resumo: Este artigo buscou analisar as atividades de leitura e escrita presentes no livro didático 

utilizado pelo Programa de Correção de Fluxo Se Liga, no sentido de perceber como elas contribuem 

para a alfabetização das crianças participantes desse Programa. Por meio da análise documental, foram 

identificadas e categorizadas as atividades presentes no referido material. Os resultados indicaram a 

presença de atividades de leitura de textos de gêneros diversos. Observou-se, no entanto, alguns 

problemas na transposição de alguns textos para o livro, bem como nas questões referentes a eles. 

Com relação às atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética, o livro, ao priorizar o 

trabalho no nível da sílaba, com ênfase na repetição e memorização de padrões silábicos, pouco 

contribui para que os alunos reflitam sobre os princípios do referido sistema, principalmente no que se 

refere à compreensão de que a escrita tem relação com a pauta sonora das palavras.  

  

Palavras-chave: Alfabetização. Livro didático. Programa Se Liga. 

 

 

Introdução 

Historicamente presenciamos uma intensa discussão acerca dos processos de 

alfabetização no sentido de se encontrar meios mais eficazes de ensinar crianças (e adultos 

analfabetos) a ler e escrever.  Tal ensino, no entanto, não é uma tarefa fácil, tendo em vista 

que, entre outros aspectos, a aprendizagem não se dá no mesmo ritmo para todos os 

estudantes. 

No Brasil, em pleno século XXI, a escola continua gerando o fracasso de crianças que 

não conseguem aprender a ler e escrever no tempo destinado para tal fim. Os resultados da 

Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) realizada em 2016 com alunos que estavam 

finalizando o 3º ano do Ensino Fundamental indicaram que um pouco mais da metade desses 

alunos (54,3%) possuíam nível insuficiente de leitura de textos.  

Como forma de combater essa repetência e fazer as crianças avançarem em suas 

aprendizagens, surgem programas de correção de fluxo escolar que se propõem a realizar uma 

intervenção destinada aos alunos defasados, com histórico de repetências sucessivas e 

fracassos acumulados. Tais programas são amparados pela LDB (1996), no Art. 23 (Prado, 

2000), que garante a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.  
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Na tentativa de solucionar esse problema de distorção idade-série, a prefeitura da 

cidade do Recife, em 2010, firmou uma parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS) para 

implementação dos programas de Correção de Fluxo Se Liga (alfabetização) e Acelera Brasil 

(aceleração dos alunos). Estes programas possuem uma metodologia própria que envolve o 

uso de livros didáticos elaborados para ajudar na alfabetização dos alunos atendidos pelo 

programa. Para isso, os professores devem usar tais livros conforme suas orientações para que 

o programa dê certo e consiga garantir a aprovação de 100% dos alunos nele inscritos.  

Por estes pressupostos, percebemos a necessidade de um estudo que investigasse o 

material didático utilizado pelo Programa de Correção de Fluxo Se Liga para a alfabetização 

dos alunos. Esse trabalho tem, portanto, o objetivo de analisar as atividades de leitura e escrita 

presentes nesse material no sentido de avaliar se eles contribuem de fato para a alfabetização 

das crianças. 

 

Fundamentação teórica 

Alfabetização e o uso de manuais didáticos para o ensino da leitura e da escrita 

Nem sempre a alfabetização como ato de ensinar as habilidades de ler e escrever foi 

realizada na escola, instituição responsável por esse ensino (COOK-GUMPERZ, 1991; 

CHARTIER, 2000). Quando não havia escola pública para todos, a alfabetização ocorria no 

ambiente familiar, na igreja, e era privilégio de uma minoria constituída pela elite 

(CHARTIER, 2000).  

Com o desenvolvimento do processo de industrialização e o interesse da ordem 

capitalista para que as pessoas consumissem a escrita, nas décadas finais do século XIX, 

houve a necessidade de uma alfabetização em massa e, para isso, era preciso que houvesse a 

democratização da educação. Nesse contexto, conforme afirma Soares (2016), se iniciou um 

processo de consolidação do sistema público de ensino, ampliando assim o acesso da classe 

popular à educação, mais precisamente à alfabetização. 

Com essa consolidação, surge a necessidade de inovação no sentido de se ensinar 

várias pessoas a ler e escrever, ao mesmo tempo e em pouco tempo. Segundo Chartier (2000), 

as inovações pedagógicas decorrem, dentre outros aspectos, “dos progressos dos saberes 

(sobre a língua, sobre a aprendizagem), das técnicas de transmissão da aprendizagem 

(material pedagógico, manuais) [...] e da formação dos professores.” (p.2).  
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Falar de “inovações pedagógicas” no âmbito da história da alfabetização significa falar 

do surgimento dos principais métodos criados no contexto escolar para o ensino da leitura e, 

posteriormente, da escrita, pois se acreditava que após o domínio da leitura, a habilidade da 

escrita seria adquirida naturalmente. Diferentes métodos de alfabetização foram propostos no 

percurso da história da alfabetização no Brasil, divididos em dois grandes grupos: os 

sintéticos e os analíticos.  

Como apontado por Braslavsky (1988), os métodos sintéticos são aqueles que partiam 

das unidades menores (letras, sílabas, fonemas) para chegar ao todo (palavras, sentenças e 

textos), enquanto os métodos analíticos partiam de unidades significativas da língua (palavras, 

frases e textos), para chegar às unidades menores. Esses métodos de alfabetização, 

considerados hoje como “tradicionais”, adotam uma perspectiva associacionista de 

aprendizagem e, em geral, não levam o aluno a refletir sobre o sistema de escrita alfabética. O 

processo de ensino-aprendizagem, baseado nos referidos métodos, prioriza a repetição e 

memorização de letras, sílabas e/ou fonemas, acreditando-se que é a partir de “um processo de 

acumulação das informações” que se pode consolidar a aprendizagem da leitura e da escrita 

(MORAIS, 2012 p.27). 

Morais (2012) afirma que nesses métodos o sistema de escrita alfabética é 

caracterizado “como um mero código de transcrição da língua oral”, visão que se intensifica 

com a utilização dos termos “codificar” e “decodificar” (palavras, frases e textos) para 

representar as ações de escrita e leitura, respectivamente. No entanto, segundo o referido 

autor, a escrita alfabética é um sistema notacional que contém princípios relacionados a seu 

funcionamento. Entre esses princípios, as crianças (ou adultos) em processo de alfabetização 

precisam compreender que a escrita tem relação com a pauta sonora das palavras, e que as 

letras do nosso alfabeto representam ou notam os sons daquilo que falamos.  

 Contudo, apesar dos entraves entre os limites e possibilidades dos referidos métodos 

de alfabetização, é indispensável reconhecer que a invenção desses métodos para o ensino da 

leitura e da escrita foi uma tentativa de inovação, e como toda e qualquer experiência 

inovadora, eles também passaram por etapas de implementação, sofreram críticas, foram 

rejeitados, ultrapassados por novos métodos que prometiam superar a ineficiência apresentada 

pelo método anterior, até serem considerados tradicionais (CHARTIER, 2000). 

 

Mudanças nas concepções de alfabetização e o (não) uso de livros didáticos. 
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Na década de 1980, após a difusão dos trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky 

(1984) sobre a Psicogênese da Língua Escrita, o ensino da leitura fundamentado na repetição 

e no treino da capacidade de decodificar palavras sofreu duras críticas.  Assistimos, no Brasil, 

a uma mudança paradigmática no que se refere à alfabetização, fortalecida com as discussões, 

no final da referida década e início dos anos 90, sobre letramento.  

Com a divulgação das teorias construtivistas (entre elas, a psicogênese da língua 

escrita) e a tentativa de se combater o fracasso em alfabetização, uma vez que muitos alunos 

permaneciam saindo da escola analfabetos (ou analfabetos funcionais), os métodos 

considerados “tradicionais” passaram a ser questionados e iniciou-se um movimento de 

rejeição a tudo o que se relacionava a eles, movimento que Soares (2016) denominou de 

desmetodização.  

Nesse processo, o uso de livros didáticos para o ensino da leitura e da escrita – as 

famosas cartilhas de alfabetização de base sintética e analítica – passou a ser amplamente 

criticado. Criticava-se os textos propostos para leitura, formados por frases soltas e 

desconectadas, e as atividades relacionadas ao ensino das correspondência fonográficas, com 

ênfase na memorização e repetição, assim como o fato dos livros serem o único ou principal 

material para o ensino da leitura e da escrita, sendo o professor um mero “executor” das 

atividades previamente planejadas para serem executadas.  

 Hoje sabe-se que o livro didático é um recurso de apoio ao desenvolvimento do 

trabalho dos professores alfabetizadores e, frente às inovações no campo da alfabetização e 

diante da criação do Programa Nacional do Livro didático (PNLD), os livros didáticos vêm 

passando por avaliações e mudanças. Antes do PNLD, a maioria dos livros não tinha 

atividades que trabalhavam com a língua em uma perspectiva construtivista e interacionista, 

as atividades presentes nos manuais eram repetitivas e descontextualizadas da realidade das 

crianças, e não havia uma diversidade de gêneros textuais, o que distanciava os alunos dos 

diferentes textos que circulavam na sociedade. Já as atividades voltadas para a compreensão 

textual eram basicamente de localização de informações, não propiciando à criança uma 

reflexão sobre o texto.  

 Pesquisa realizada por Ferreira et al (2009) apontou mudanças nos livros de 

alfabetização aprovados no PNLD 2004 e 2007, que passaram a equilibrar, por uma demanda 

da avaliação pedagógica da área, as atividades de apropriação da escrita alfabética com as de 

leitura e produção de textos escritos e orais. Em relação à coletânea textual, os livros 
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buscaram contemplar uma diversidade de gêneros, com priorização, no volume do 1º ano, de 

textos da tradição oral. 

 Como apontado anteriormente, o objetivo do nosso estudo é o de analisar as atividades 

de leitura e escrita presentes no livro didático utilizado pelo Programa de Correção de Fluxo 

Se liga, no sentido de perceber como eles contribuem para a alfabetização das crianças. O 

referido livro é produzido por uma equipe do Instituto Ayrton Senna e não passa pela 

avaliação do PNLD. Apresentaremos, a seguir, a metodologia da nossa pesquisa, assim como 

os principais resultados e conclusões.  

 

Metodologia 

O livro didático, nas pesquisas em educação, é uma fonte de informação bastante 

utilizada (Alves-Mazzoti, 2002); nesse sentido, realizamos a análise documental do volume 

destinado à alfabetização do Programa de Correção de Fluxo Se liga, do Instituto Ayrton 

Senna. A escolha pela análise desse livro didático se deu devido ao percentual de escolas da 

rede municipal do Recife que estavam participando desse programa e fazendo uso desse 

material na alfabetização das crianças. Por meio da análise documental, identificamos e 

categorizamos as atividades de ensino da leitura e da escrita presentes no livro mencionado, 

buscando analisar como elas contribuem para o processo de alfabetização de alunos que 

apresentam distorção idade-série (alunos que não aprenderam a ler e escrever nos dois 

primeiros anos do Ensino Fundamental).  

  

Resultados 

 

Para conhecer as propostas de alfabetização presentes no livro didático utilizado pelo 

Programa de Correção de Fluxo Se Liga, identificamos e categorizamos todas as atividades 

para o ensino da leitura e da escrita presentes nesse material. Primeiramente, apresentaremos 

os dados referentes à coletânea textual e ao trabalho de leitura e compreensão de texto, e 

depois discutiremos como o eixo de apropriação do sistema de escrita alfabética é tratado no 

referido livro. 

 

Coletânea textual e as atividades de leitura e compreensão de texto 

O Livro Didático do Se Liga é organizado de acordo com os padrões silábicos, 

partindo dos mais fáceis até os mais complexos. Ele é dividido em oito unidades e no interior 
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de cada uma delas, observa-se o trabalho com quatro ou cinco famílias silábicas, com exceção 

das unidades 6 e 7 que envolvem, respectivamente, o ensino de uma e três famílias silábicas. 

Cada unidade do livro, além de explorar os padrões silábicos, também trabalha com alguns 

gêneros textuais a partir de atividades de leitura, conhecimentos linguísticos e produção de 

textos escritos. 

No que se refere à coletânea textual, é possível observar que há uma variedade de 

gêneros textuais presente no material analisado, como pode ser observado no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Coletânea de textual presente no Livro do Se Liga 

CATEGORIAS – GÊNEROS TEXTUAIS TOTAL 

Poema 27 

História 5 

Fábula 1 

HQ 4 

Tirinha 1 

Bilhete 3 

Texto Instrucional 2 

Texto Informativo 10 

Texto Didático 22 

Textos da tradição oral (adivinha, cantiga, parlenda, quadrinha, trava língua, 

música) 

32 

Anúncio 1 

Receita 3 

Reportagem 11 

Manchete 4 

Carta 5 

Envelope 2 

Página de site 2 

Mapa 1 

Seção de revista 1 

Artigo de opinião 3 

Imagens 5 

Ficha de dados pessoais 2 

Gêneros orais (conversa informal, jogral, dramatização) 5 

TOTAL DE ATIVIDADES  160 

 

Pode-se perceber que no livro predominam textos da tradição oral (32) e poemas (27), 

que são fundamentais para o trabalho no eixo da apropriação da escrita alfabética, por serem 

curtos e apresentarem rimas e/ou repetição de palavras, além de serem textos de fácil 

memorização. Além disso, o livro ainda possui textos mais longos (10) como contos, fábulas 

e HQs, que são da literatura infantil e geralmente as crianças facilmente os (re)conhecem. O 

material ainda propõe a leitura de bilhetes, convites, receitas, entre outros gêneros, que por 
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serem textos curtos, facilitam sua leitura e são facilmente reconhecidos pela estrutura do 

gênero. Ainda identificamos os textos didáticos, que são textos produzidos pelo autor do livro 

para explicar, de modo geral, o gênero textual tratado na unidade. Alguns dos textos presentes 

no livro foram produzidos especificamente para trabalhar certos padrões silábicos e outros 

foram modificados para atender à “necessidade” do autor. Essas modificações, no entanto, 

geraram alguns problemas, ora com o texto, ora com as atividades propostas a partir deles.  

O texto da imagem 1, por exemplo, é uma famosa música do grupo Palavra Cantada, 

“A Sopa”, caracterizada pela presença de rimas e pela repetição dos versos e das estrofes 

(Será que tem espinafre? Será que tem tomate?...), que dão ritmo à música. No entanto, como 

é possível observar no exemplo, o autor do manual, a partir da terceira estrofe, não apresenta 

os versos completos, mas apenas as palavras finais que rimam, impedindo que o texto possa 

ser lido e cantado a partir da sua leitura. Consideramos que essa modificação foi feita visando 

o conteúdo que seria trabalhado - a rima -, descaracterizando o texto. 

 

 

   

                                      Imagem 1 

 

Outro exemplo que identificamos está relacionado à proposta do texto e as atividades 

sugeridas a partir dele, como pode ser observado nas imagens 2 e 3. 
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                                              Imagem 2 

 

                                            Imagem 3 

 

Nota-se que a proposta do poema é, entre outras coisas, trabalhar com a repetição das 

sílabas finais das palavras. No entanto, quando vamos para a análise das atividades propostas 

a partir do texto, não identificamos nenhuma pergunta que gerasse reflexão acerca desse 

recurso usado pelo autor do texto. A atividade 8 chama a atenção para outros sentidos da 

palavra TORTA e solicita que os alunos apenas “observem” as sílabas presentes em um 

quadro que contém os padrões silábicos TA TE TI TO TU. Não há qualquer referência à 

repetição da sílaba final da palavra TORTA, sílaba que está presente no referido quadro. A 

atividade seguinte pede para os alunos relerem uma estrofe do poema.  

Quanto à organização dos gêneros ao longo do livro, constatamos que dentro de cada 

unidade há, em média, oito (8) gêneros textuais. Entretanto, identificamos que cada unidade 

possui um gênero textual principal: bilhete, receita, poema, carta, poema, diário, notícia e 

artigo de opinião. A partir desses gêneros, são desenvolvidas a maioria das atividades de 

leitura, escrita, compreensão e produção de texto.  

Já em relação às atividades de leitura e compreensão de texto, o Quadro 2 apresenta as 

estratégias de leitura exploradas no material analisado.  

Quadro 2. Frequência das atividades de leitura e compreensão textual no livro do Se Liga 

CATEGORIAS - ATIVIDADES ENVOLVENDO LEITURA E 

COMPREENSÃO TEXTUAL 

TOTAL 
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Ativar conhecimentos prévios   47 

Retirar informação explícita do texto  73 

Estabelecer relações lógicas entre partes do texto  3 

Apreender o sentido global do texto  13 

Inferir  22 

Responder aos textos (extrapolação)  12 

Levantamento de hipóteses e confirmá-las  17 

Comparação de gêneros quanto a estrutura e conteúdo 4 

Emitir opinião sobre o texto ou assunto do texto 35 

Exploração de características do gênero  9 

Exploração de vocabulário   17 

Exploração de expressões do texto 19 

Exploração de leitura de texto não verbal 5 

Localizar informações importantes do texto 1 

TOTAL DE ATIVIDADES  277 

 

 De acordo com o quadro, percebe-se que a estratégia mais utilizada foi a retirada de 

informações explícitas no texto (73), o que pode ter explicação no fato de os alunos estarem 

em processo de alfabetização. Dessa forma, tanto em textos curtos quanto longos, a 

identificação de informações explícitas é uma estratégia importante e necessária para a 

compreensão do texto, além de ajudar no trabalho de apropriação da escrita alfabética e na 

consolidação das correspondências grafofônicas.  

A segunda estratégia mais explorada foi a ativação de conhecimento prévios (47), com 

perguntas que, de modo geral, vinham antes dos principais textos que seriam trabalhados nas 

unidades, como forma de acionar conhecimentos dos alunos para o que seria tratado no texto. 

Atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética no livro do Se Liga  

As atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética foram analisadas 

considerando dois aspectos: as unidades trabalhadas e as operações cognitivas a serem 

realizadas. As unidades estão divididas em letras, sílabas, rimas e palavras; e as estratégias 

podem solicitar leitura, identificação, comparação, exploração, contagem, cópia, escrita, 

dentre outras. 

• Atividades envolvendo letras 

 

No que se refere às atividades envolvendo letras, ao longo do livro encontramos um 

quantitativo pequeno de questões, como é possível ver no quadro 3 abaixo.  

Quadro 3. Frequência de atividades envolvendo letras presentes no livro do Se Liga 

CATEGORIAS - ATIVIDADES ENVOLVENDO LETRAS TOTAL 

Leitura de letras/ reconhecimento do alfabeto / exploração da ordem alfabética 8 
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Escrita de letra em posição X (inicial, medial e final), com ou sem apoio de 

imagem 

5 

Identificação de letras no alfabeto móvel para formação de palavra dada 1 

Identificação de letras para formação de palavra 4 

Identificação de letras em posição X (inicial, medial e final), com ou sem apoio 

de imagem 

5 

Comparação de sílabas quanto à presença de letras iguais 1 

Contagem de letras de palavras 1 

Completar palavras com letras sem apoio de imagem 3 

TOTAL DE ATIVIDADES  28 

 

Diante do quadro, notamos que foram encontradas 28 questões envolvendo essa 

unidade, com predominância daquelas que envolviam a identificação de letras em posição 

inicial ou no interior das palavras, com ou sem apoio de imagem (5), a leitura/exploração da 

ordem alfabética (8) e a atividade de completar palavras com letras sem apoio de imagem (5). 

Algo semelhante aconteceu na pesquisa desenvolvida por Morais e Albuquerque (2004) que, 

ao analisarem livros de alfabetização nas primeiras edições do PNLD (PNLD 2001 e 2004), 

observaram uma presença pouco significativa de atividades que exploravam as unidades das 

palavras.  

• Atividades envolvendo sílabas 

Diante da análise do material, identificamos um quantitativo grande de atividades 

envolvendo sílabas (128), fato relacionado à opção metodológica de base sintética, com 

ênfase no trabalho com as famílias silábicas. Como dito anteriormente, a organização do livro 

é baseada nos padrões silábicos. O Quadro 4 apresenta as atividades envolvendo o trabalho no 

nível da sílaba. 

Quadro 4. Frequência de atividades envolvendo sílabas presentes no livro do Se Liga 

CATEGORIAS - ATIVIDADES ENVOLVENDO SÍLABAS TOTAL 

Leitura de sílaba ou família silábica  72 

Identificação de sílaba a partir de letra dada 2 

Identificação de sílabas dadas (inicial ou medial) em palavras 7 

Identificação de sílaba repetida nas palavras 3 

Contagem de sílabas de palavras 2 

Ordenação de sílabas para formação de palavras 7 

Troca de sílaba inicial para formação de palavra 1 

Troca de posição da sílaba para formação de uma nova palavra 1 

Partição de palavras em sílabas (espaço dado) 3 

Partição e contagem oral de palavras em sílabas com ou sem apoio de 

imagem 

3 
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Escrita/cópia de sílaba (inicial, medial e final) de palavra com ou sem 

auxílio de imagem 

14 

Acrescentar sílaba para formação de palavra 1 

Juntar sílabas dadas para formação de palavra 12 

TOTAL DE ATIVIDADES  128 

 

Pode-se perceber que no livro do Se Liga predominam atividades de leitura de sílabas 

ou família silábica (72), a escrita/cópia de sílabas (inicial, medial e final) de palavras com ou 

sem auxílio de imagem (14) e a junção de sílabas dadas para formação de palavras (12). A 

seguir, apresentaremos alguns exemplos dessas atividades: 

 

 

                                               Imagem 4 

 

                                 Imagem 5 

 

 

                                        Imagem 6 
 

                                  Imagem 7 

 

  

É possível notar que essas atividades envolvem pouca reflexão sobre a compreensão 

da sílaba como unidade sonora da palavra. As atividades das imagens 4 e 5 são as mais 

frequentes e envolvem a leitura/memorização das sílabas/família silábica trabalhada na lição. 

Já as atividades das imagens 6 e 7, para serem realizadas, requerem que a criança já leia as 

sílabas/palavras apresentadas.  Considerando que as crianças que participam do Programa não 
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sabem ler e escrever, elas podem fazer as atividades de juntar sílabas ou de completar 

palavras com sílabas sem necessariamente ler o que está escrito.  

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1984), para a criança atingir a hipótese 

alfabética da escrita, é necessário que ela compreenda que as palavras são formadas por 

sílabas e estas, por sua vez, por unidades menores que são os fonemas. Partindo desse 

entendimento, vários autores (Morais, 2012; Albuquerque, Morais e Ferreira, 2008; Soares, 

2016) afirmam que as crianças precisam, desde a Educação Infantil, vivenciar atividades que 

envolvam o trabalho com unidades sonoras da língua, como as sílabas, em uma perspectiva 

reflexiva. Essa não é, no entanto, a proposta presente no material analisado. 

 

• Atividades envolvendo outras unidades fonológicas  

Autores como Morais (2012) e Soares (2016) afirmam, que as atividades de 

consciência fonológica são importantes para a alfabetização; podendo envolver diferentes 

unidades (sílabas, rimas, fonemas e a própria palavra) e diversas operações cognitivas. O 

Quadro 5 apresenta as atividades presente no livro do Se Liga que envolvem unidades 

fonológicas diferentes da sílaba.  

Quadro 5. Frequência de atividades envolvendo outras unidades fonológicas no livro do Se Liga 

CATEGORIAS - ATIVIDADES ENVOLVENDO OUTRAS 

UNIDADES FONOLÓGICAS 

TOTAL 

Exploração da relação som/grafia 4 

Identificação de palavras que rimam (entre palavras ou no texto) 8 

Escrita de palavra – rima - a partir da palavra dada 8 

Escrita de palavra – aliteração - a partir da palavra dada 3 

Escrita de palavra – letra - a partir da palavra dada 1 

Palavra dentro de palavra sem apoio de imagem 11 

Formar palavra pela troca de letra 4 

Refletir sobre a troca de letra nas palavras 2 

TOTAL DE ATIVIDADES  43 

 

Diante do quadro, pudemos perceber que as atividades fonológicas mais presentes 

foram: palavra dentro de palavra (11) e identificação (8) e escrita (8) de palavras que rimam. 

Consideramos que as atividades envolvendo rimas tiveram um quantitativo maior (16) por 

causa da presença de muitos textos da tradição oral (Ver quadro 1). Vejamos o exemplo a 

seguir: 
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                         Imagem 8 

 

A atividade da imagem 8 envolve o trabalho de identificação de palavras que rimam. 

Nota-se que ela apresenta um certo grau de dificuldade para o aluno que está em processo de 

alfabetização pois demanda dele a leitura das palavras para identificação do som.  

Quanto às atividades que envolviam a identificação de palavras dentro de palavras, 

como elas não tinham o apoio de gravuras, pressupunham alunos que já sabiam ler as palavras 

apresentadas, o que não era o caso dos alunos do Programa. O exemplo a seguir ilustra essa 

situação: 

 

  Imagem 9 

 

• Atividades envolvendo palavras  

O Quadro 6 apresenta a frequência de atividades envolvendo palavras no livro do Se 

Liga. 

Quadro 6. Frequência das atividades envolvendo palavras no livro do Se Liga 
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 CATEGORIAS - ATIVIDADES ENVOLVENDO PALAVRAS TOTAL 

Leitura de palavras (caça-palavras, com ou sem apoio de imagem) 115 

Cópia de palavra (cruzadinha, ordem alfabética, de acordo com a sílaba dada, 

regra dada, formada no alfabeto móvel)  

30 

Cópia de palavra do texto (conhecida, rimas, a partir de letra dada) 17 

Formação de palavras (pela troca de sílaba, pelo acréscimo de letra, alfabeto 

móvel) 

8 

Localização de palavra no texto (palavra dada, letra ou sílaba (inicial ou final) 

dada, palavra temática) 

25 

Identificação de palavra com ou sem imagem (caça-palavra, começam 

com a mesma letra ou sílaba) 

13 

Identificar palavra iguais com escritas diferentes 1 

Escrita de palavra (a partir de imagem, temática, separando as sílabas, a 

partir de letra ou sílaba dada, mesma quantidade de letras, ditado) 

82 

Escrita de palavra (aumentativo e diminutivo/derivada) 5 

Refletir sobre as diferentes escrita da mesma palavra 1 

Agrupar palavras de acordo com as letras dadas 1 

TOTAL DE ATIVIDADES  298 

 

Em relação às atividades envolvendo palavras, pode-se notar, de acordo com o quadro 

6, que as mais presentes no livro foram: leitura (115) e escrita (82) de palavras. Nas atividades 

de leitura, identificamos tarefas de leitura de palavras presentes no caça-palavras e de leitura 

de palavras com ou sem o apoio de imagem. Destacamos que a maior parte dessas atividades 

envolviam a leitura de palavras sem apoio de imagens, o que dificulta a leitura dos alunos que 

estão em processo de apropriação do sistema de escrita alfabética.  Vejamos o exemplo 

abaixo: 

 

  

                                                                                             Imagem 10 

 

 

Tal atividade envolve a identificação da sílaba inicial das palavras e, apesar do 

comando solicitar que os alunos leiam os nomes escritos, tal leitura só poderá ser feita com a 

ajuda do professor. Por outro lado, os alunos podem marcar a sílaba inicial sem 

necessariamente fazer a leitura das palavras.  

 Em relação à escrita de palavras, encontramos questões de: escrita de palavras a partir 

de imagem (16), escrita de palavras a partir de uma temática (39), escrita de palavras 
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separando a sílaba (1), escrita de palavras a partir de letras ou sílabas dadas (23), escrita de 

palavras com a mesma quantidade de letras (2) e ditado de palavras  (1). Salientamos que a 

maioria das atividades envolvia a escrita de palavras a partir de uma temática, como é 

possível ver no exemplo abaixo. 

 

  

                                                                        Imagem 11 

 

 Considerando que os alunos participantes do Programa Se liga estão, em geral, em 

fase de apropriação da escrita alfabética, eles vão realizar as atividades de escrita de palavras 

com base nos conhecimentos que possuem sobre o sistema de escrita alfabética. Não há, no 

livro, indicação para que eles escrevam “como souberem” as palavras solicitadas. Também 

não há referência sobre como o professor pode avaliar as escritas dos alunos.  

 

Considerações finais 

Evidenciaremos, para finalizar, algumas questões acerca da análise realizada no livro 

didático do Se Liga.  Diante de nossa análise, observamos a tentativa do autor de contemplar 

no material a perspectiva do letramento, propondo atividades de leitura de textos de gêneros 

diversos. No entanto, identificamos alguns problemas na transposição dos textos para o livro, 

bem como, nas questões referentes a eles.  

Com relação às atividades de apropriação do sistema de escrita alfabética, o livro 

prioriza o trabalho no nível da sílaba, com ênfase na repetição e memorização de padrões 

silábicos. Com isso, as atividades propostas no material contribuem pouco para que os alunos 

reflitam sobre os princípios do sistema de escrita alfabética, principalmente no que se refere à 

compreensão de que a escrita tem relação com a pauta sonora das palavras e à consolidação 

das correspondências grafofônicas.  

Por fim, destacamos a importância de os livros serem submetidos à avaliação do 

PNLD - o que não ocorre com o livro analisado -, pois tal avaliação faz com que autores e 

editores possam repensar e reconstruir seus materiais no sentido de melhorá-los e, com isso, 
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poder ajudar de forma mais efetiva os alunos e professores no processo de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita. Para pesquisas futuras seria interessante analisar como 

os docentes fazem uso desse material. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo mostrar como é importante a inserção do ensino da 

oralidade no processo de alfabetização. Sabe-se que a alfabetização é o processo de aprendizagem de 

habilidades de leitura e escrita em que o aluno sai de uma etapa com muitas atividades orais para uma 

fase com mais atividades voltadas para a escrita. Dessa forma, é muito importante que a escola esteja 

pronta para se adequar a essa mudança que o aluno sofre. Para isso, os principais autores que 

fundamentaram a pesquisa foram Cagliari (1998), Bakhtin (2004) e Mortatti (2006). A linha 

metodológica do trabalho é de base qualitativa, fundamentada na revisão de literatura. Para isso, 

valeu-se também de uma análise nos principais documentos oficiais, como o PCN e LDB. Parte-se da 

hipótese que a oralidade é importante para o desenvolvimento do aluno, visto que ela faz parte do seu 

cotidiano e necessário para a interação em sociedade. Dessa forma, certifica-se que o instrumento em 

questão pode ser uma importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, de forma que 

auxilie o professor em suas aulas. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Oralidade. 

 

 

Introdução 

 Cientes de que a alfabetização é um dos processos mais importantes para o ser 

humano, é necessário que haja um cuidado maior quando for colocada em prática. Ela trata-se 

de um indivíduo ser capaz de ler e escrever, dentro de suas aptidões. Tendo em vista que a 

leitura e a escrita são habilidades primordiais para se obter uma boa comunicação dentro de 

uma sociedade, torna-se importante que a fase seja analisa e ensinada com maior clareza 

possível. Além disso, uma fase que exige habilidades e competências peculiares. Sendo assim, 

o presente trabalho está problematizado no seguinte problema: de que modo ocorre o ensino 

de oralidade no processo de alfabetização? 

 De tal questionamento traçou-se o seguinte objetivo geral: demonstrar a importância 

da oralidade na sala de aula no processo de alfabetização, através de uma análise 

“substancial” nos livros didáticos oferecidos pelo município de Itaperuna, RJ. A partir desse 

intento, alguns objetivos específicos se tornam relevantes, como: 1) mostrar como se dá o 
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processo de alfabetização nos dias de hoje e seus impactos para seu público; 2) tecer 

considerações acerca da importância da oralidade no âmbito escolar, com enfoque na 

alfabetização; 3) analisar os documentos oficiais que regem à educação no período de 

alfabetização, tal como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

 O presente trabalho tem como linha metodológica uma revisão bibliográfica, de base 

qualitativa, fundamentada por autores como Cagliari (1998), Bakhtin (2004) e Mortatti 

(2006), dentre outros autores citados no corpus do trabalho. 

 O desenvolvimento do trabalho se inicia com ponderações acerca do processo de 

alfabetização e seus impactos nos alunos e como se dá esse procedimento atualmente. Em 

seguida, apresentam-se considerações relevantes para enfatizar a importância da oralidade 

nessa fase em questão. Por fim, discorre-se sobre os documentos oficiais que norteiam a 

educação no progresso de alfabetização. 

 

O processo de alfabetização e seus impactos 

A escola é um ambiente que recebe diversos tipos de alunos, com suas diversidades, 

dificuldades e desejos diferentes. Entende-se então, que esse lócus é heterogêneo, ou seja, a 

forma como os indivíduos vão adquirir e assimilar suas informações, consequentemente 

também serão diferentes.  

Sendo assim, é importante que todas as instituições tenham essa consciência e façam o 

uso devido de metodologia própria para cada aluno, e isso também vale para a alfabetização. 

Esse processo pode acontecer em qualquer idade, mas acontece com mais frequência no 

primeiro ano do Ensino Fundamental 1, quando a criança acaba de sair da Educação Infantil, 

segmentos esses que lidam com realidades muito distintas, com rupturas bem pertinentes.  

A alfabetização “[...] realiza-se quando o aprendiz descobre como o sistema da escrita 

funciona, isto é, quando aprende a ler.” (CAGLIARI, 1998, p. 33). Ainda segundo o autor, a 

alfabetização é um dos momentos mais importantes que as pessoas fazem na escola e até 

mesmo na vida. Pois quando essa habilidade é adquirida, torna-se mais fácil a comunicação. 

Além de que quando se apropria da leitura e escrita, o indivíduo já está com uma base muito 

importante. 

Dessa forma, a alfabetização assume um papel muito importante, pois ela é capaz de 

colocar o sujeito em sociedade para entender de fato como é o sistema alfabético, como 

dominar as práticas de escrita e leitura de forma eficiente. Segundo Paula, Brotto (2011, p. 3),  
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Logo, o papel da alfabetização é propiciar a apropriação da leitura e da 

escrita de modo que os sujeitos ao saírem desse processo compreendam 

como efetivamente nosso sistema alfabético funciona, isto é, dominando as 

habilidades de leitura e escrita de forma proficiente. Compreendendo que a 

função social da linguagem não é o aprendizado da letra “A” como letra 

solta, ou compondo palavras apenas como significado de algo, ao contrário, 

seu aprendizado deve possibilitar o entendimento de que a letra “A”, “B” e 

“C”, ao comporem palavras, produzem sentidos e interpenetram as relações 

em sociedade. 

 

Sendo assim, compreende-se que a questão da aprendizagem de leitura e escrita está 

diretamente ligada na questão sociedade. Pois só é possível haver entendimento dentro da sociedade, 

se nela houver comunicação, ou seja, um desses mecanismos se dá através da leitura e escrita. Ainda, 

não adianta compreender as letras meramente como soltas, mas compreender que elas em conjunto 

formam novos sentidos.  

Fazendo um breve levantamento histórico sobre a forma como se deu a alfabetização até 

chegar a esse padrão que se tem hoje, tem-se que, segundo Mortatti (2006), na década de 50 e 60 o 

ensino era basicamente voltado para metodologias mistas ou ecléticas, ou seja, a escrita estava 

inteiramente relacionada à caligrafia e a escrita. Já no anos 60 e 70, surgem os livros didáticos, com 

temas voltados para a união de conteúdos envolvendo Ciências e Estudos Sociais, os textos ganharam 

um novo formato, para saciar a questão da televisão, que subia rapidamente como preferência da 

população. Mortatti (2006) salienta que na década de 80 a escrita foi o foco principal da alfabetização, 

iniciando uma nova proposta de ensino, que é baseada no pensamento construtivista.  

Segundo dados fornecidos pelo IBGE (CENSO, 2017), há 11,8 milhões de analfabetos no 

Brasil. Vale ressaltar que eles consideram analfabetos aqueles que não conseguem produzir um bilhete 

simples. Sem contar o número elevado de analfabetos funcionais. Além disso, há alfabetizados 

tecnicamente, que sabem ler e escrever, mas não compreendem bem o que lêem, ou seja, encontram 

dificuldade para interpretar algum texto e atribuir significado para aquilo que eles leem.  

Conforme salienta Geraldi (1996, p. 70), 

Aprender a ler é, assim, ampliar as possibilidades de interlocução com 

pessoas que jamais encontraremos frente a frente e, por interagirmos com 

elas, sermos capazes de compreender, criticar e avaliar os seus modos de 

compreender o mundo, as coisas, as gentes e suas relações. Isto é ler. E 

escrever é ser capaz de colocar-se na posição daquele que registra suas 

compreensões para ser lido por outro e, portanto, com eles interagir. 

 

Desta feita, torna-se claro que a escrita e a leitura são práticas sociais e essenciais no processo 

de interação, dentre as relações estabelecidas socialmente. Para tal fato, a alfabetização assume um 

papel muito importante, o de promover a comunicação, o de inserir o indivíduo em corpo social, para 

que assim, ele seja capaz de interpretar, assimilar, opinar e criticar. Mas que esse processo não seja 

superficial, que ele seja de fato alfabetizado em sua plena competência. 
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A importância do ensino da oralidade no processo de alfabetização 

 A alfabetização pode ocorrer em qualquer idade, como foi dito anteriormente. Porém, 

o foco deste trabalho é averiguar a alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental I. 

Tendo em vista que essa fase é muito delicada, pois os alunos saem de uma fase com mais 

brincadeiras, poucas escritas e muitas músicas, é muito importante que não haja um choque de 

realidade, ao se depararem com um “novo” modelo de ensino. Então, trata-se de uma 

necessidade em que o ensino de oralidade seja contemplado, em suas diversas funções. 

 Consoante a Paula, Brotto (2011, p. 4), 

O trabalho em alfabetização exige o cumprimento das dimensões que 

constituem a linguagem: a oralidade, a leitura, a escrita/produção textual e a 

análise linguística. Essas dimensões interpenetram-se nas relações 

discursivas em sala de aula. Se o ensino da leitura, da escrita, da produção 

escrita e da análise linguística depende de um ensino organizado e 

sistematizado, o mesmo ocorre em relação à oralidade. 

 

Sendo assim, a oralidade não pode ser descartada nesse sentido. E ela não pode ser 

vista apenas como uma conversa dentro da sala de aula. É fundamental que haja um sistema, 

ou seja, um ensino organizado para sua contemplação.  

Bem como diz Bakhtin (2004), quando aborda sobre os Gêneros do Discurso, enuncia 

que as atividades humanas se encontram em distintos campos, mas que todas estão 

relacionadas ao emprego da linguagem, isto é, as relações sociais só são possíveis através da 

linguagem, que penetra e organiza os pensamentos. 

O ser humano se depara em toda a sua vida com tipos de textos, tanto dentro da escola, 

como principalmente fora dela; sejam textos escolares, textos jornalísticos, textos oficiais, 

textos literários, textos pessoais, incluindo textos verbais e não verbais. Como disse Bakhtin 

(2004), acerca dos gêneros do discurso, que elucida que o ser humano em suas atividades está 

atrelado a palavras. Segundo o Filósofo Russo,  

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 

que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado campo (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2003, p. 262). 
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Posto isso, verifica-se que os gêneros discursivos fazem parte do cotidiano, pois cada 

gênero tem sua intenção de comunicação, fazendo com que o indivíduo se comunique, e 

assim, se estabeleça em sociedade. 

Para que haja uma contemplação totalitária desses gêneros, é importante que o 

mediador da aula desvele a natureza que se fez no gênero, podendo agregar valor 

representativo para a mesma, que não seja algo isolado e descontextualizado. Além disso, que 

faça sentido e relevância para quem faz seu uso. Até porque há locutores que usam vários 

gêneros discursivos, mas não entende sua proposta, não sabe que o faz. 

Em uma vertente entende-se que a oralidade é uma manifestação da linguagem, usada 

pelo indivíduo com a intenção de interação em sociedade. Porém, segundo Bakhtin, na outra é 

o diálogo que se revela como a forma mais significativa. 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 

formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-

se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas 

como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2004, p. 123). 

 

 Por essa razão torna-se evidente a importância do trabalho envolvendo a oralidade, 

pois ela é o suporte par se desenvolver práticas de escrita e leitura. Afinal, ela é capaz de 

simbolizar a linguagem ativa, que se movimenta, capaz de relacionar-se com todos os tipos de 

ligações sociais. Por conseguinte, a forma como será abordada a oralidade dependerá da 

maneira como o ensino de língua é feito dentro do contexto escolar. 

 Consoante a Smolka (1996, p. 93),  

Como, então, dentro da escola, a criança pode ocupar os espaços de leitora e 

escritora? Primeiro, ou concomitantemente, ela precisa ocupar o espaço 

como protagonista, interlocutora, como alguém que fala e assume o seu 

dizer. 
 

 Desta feita, entende-se que a criança só é capaz de ocupar o papel de leitora e 

escritora, se antes houver seu espaço em destaque, ou seja, que consegue entender a função 

dessas habilidades para sua vivência de mundo fora do lócus escolar, que entende o que fala e 

entende o que lê. E para tal fato, colocar a oralidade no seu devido lugar, como eixo norteador 

de outras atividades. 

 O autor Goodman (1987) diz que as duas formas de linguagem, oral e escrita, dispõem 

da mesma gramática pressuposta e fazem seu uso pela mesma ideia, porém, o que a 

diferenciam são suas situações de uso. Por exemplo, a língua oral é mais corriqueira em 
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situações comunicativas mais imediatas, enquanto a língua escrita é para se comunicar 

mediante ao tempo e espaço. O autor ainda salienta que falar e escrever são processos 

produtivos e ler e escutar são receptivos, mas os dois são providos de significados. 

 Ainda na perspectiva da importância da oralidade na alfabetização, Golbert (1998) 

explica que se a alfabetização é um auxílio para a criança se mover da linguagem oral para a 

escrita, então é necessário que haja conhecimento dos mecanismos que adquirem a oralidade, 

pois assim poderão ser elucidativos ao adquirirem o domínio da escrita. 

 Dessa forma, é possível compreender a importância da oralidade no âmbito escolar no 

período em que ocorre o processo de alfabetização, pois é muito pertinente que ainda é uma 

fase de muitas coisas novas e seria importante adequar o ensino à realidade dos educandos, ou 

seja, uma realidade voltada também para a língua oral.  

  

Análise nos documentos oficiais 

No Brasil, atualmente pode-se contar com alguns documentos que são recomendados 

no âmbito escola, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Leis de Diretrizes e 

Bases do Ensino Nacional (LDBEN), dentre outros. Vale salientar que os PCN não são regras 

a serem seguidas, mas sim guias para uma educação mais homogênea por todo o país. O PCN 

é um acervo de documentos que constituem a grade curricular de uma coorporação com fins 

educativos. Esse utensílio foi criado com o objetivo de auxiliar o docente em seu trabalho, 

orientando as tarefas efetuadas na sala de aula. É importante ressaltar que cada entidade deve 

ter o seu “Projeto Político Pedagógico”, adequando-se a sua realidade.  

Outro documento a ser analisado, é a LDBEN. Esse é a lei brasileira que diz respeito à 

educação, ratificada em dezembro de 1996, com o número 9394/96. Ela tem com objetivo 

garantir que todo aluno tenha acesso à educação, prescrever os deveres do Governo Federal, 

Estados e Municípios responsáveis pela educação, além de designar as funções das 

instituições de ensino e dos especialistas da educação. 

Diante desses conceitos, é notória a importância desses documentos na área da 

educação. Dentre as orientações descritas, há recomendações para se valer do uso da oralidade 

no processo de alfabetização. Como por exemplo, o PCN enfatiza e destaca a língua oral, 

dentro da análise e reflexão sobre a língua, sendo ela um dos eixos básicos para a formação do 

aluno. O documento ainda enfatiza que não é papel da escolar ensinar o aluno a falar, isso 

deve ser algo trazido com ele já, e indaga que talvez seja por isso que a escola não tenha 

contemplado inteiramente seu uso, e quando faz, ocorre de maneira errada, como por 
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exemplo, corrigir uma fala “errada” do aluno. Analisando ainda, que por isso surgem os 

preconceitos linguísticos.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 32) há muitas maneiras de 

contemplar a oralidade no âmbito educacional, como: 

• atividades em grupo que envolvam o planejamento e realização de 

pesquisas e requeiram a definição de temas, a tomada de decisões sobre 

encaminhamentos, a divisão de tarefas, a apresentação de resultados;  

• atividades de resolução de problemas que exijam estimativa de 

resultados possíveis, verbalização, comparação e confronto de 

procedimentos empregados;  

• atividades de produção oral de planejamento de um texto, de 

elaboração propriamente e de análise de sua qualidade;  

• atividades dos mais variados tipos, mas que tenham sempre sentido 

de comunicação de fato: exposição oral, sobre temas estudados apenas por 

quem expõe; descrição do funcionamento de aparelhos e equipamentos em 

situações onde isso se faça necessário; narração de acontecimentos e fatos 

conhecidos apenas por quem narra, etc. Esse tipo de tarefa requer preparação 

prévia, considerando o nível de conhecimento do interlocutor e, se feita em 

grupo, a coordenação da fala própria com a dos colegas — dois 

procedimentos complexos que raramente se aprendem sem ajuda. 

 

Após essas sugestões, torna-se claro que há caminhos para se trabalhar a oralidade na 

escola, tendo em vista que é algo naturalizado pelo aluno, sendo mais um motivo positivo 

para sua realização. 

Consoante ao PCN (1998, p. 27), “é comum pensar em Língua Portuguesa como se 

fosse um foguete de dois estágios”, como um primeiro que deve se desconectar da Terra, 

enquanto o outro para se locomover no espaço. O primeiro é a alfabetização e o segundo é o 

estudo da língua. Ou seja, a alfabetização é o pontapé inicial, que faz com que o indivíduo se 

aproprie de sua língua materna. Conforme o documento citado, há alguns gêneros relevantes 

para se trabalhar a oralidade, como: 

• Contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares;  

• poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas;  

• saudações, instruções, relatos;  

• entrevistas, notícias, anúncios (via rádio e televisão). 

Ainda no ponto de vista dos Parâmetros Curriculares Nacionais (   , p. 73), recomenda-

se a língua oral, dentro de seus usos e formas, as seguintes propostas, recomendada no bloco 

de conteúdos: 

• Participação em situações de intercâmbio oral que requeiram: ouvir 

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

adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas.  

• Manifestação de experiências, sentimentos, idéias e opiniões de 

forma clara e ordenada.  

• Narração de fatos considerando a temporalidade e a causalidade.  

• Narração de histórias conhecidas, buscando aproximação às 

características discursivas do texto-fonte. • Descrição (dentro de uma 

narração ou de uma exposição) de personagens, cenários e objetos. • 

Exposição oral com ajuda do professor, usando suporte escrito, quando for o 

caso.  

• Adequação do discurso ao nível de conhecimento prévio de quem 

ouve (com ajuda).  

• Adequação da linguagem às situações comunicativas mais formais 

que acontecem na escola (com ajuda). 
 

 Sendo assim, pode-se constatar que os documentos são pertinentes no assunto 

oralidade na escola, e isso não difere dentro do processo de alfabetização. Além de 

recomendar, o documento aponta alternativas de uso. 

 

Considerações finais 

 Dessa forma, pode-se concluir que a utilização da oralidade e suas competências 

durante as aulas de Língua Portuguesa, é muito importante. Vale ressaltar que o trabalho oral 

não exclui propostas de escrita, pelo contrário, uma potencializa o uso da outra.  

 Portanto, cabe ao mediador da situação, ou seja, o professor, interferir nas aulas, 

mesmo que os livros didáticos não contemplem sua real importância, mas há alternativas, 

como atividades extracurriculares que vão abordar essa temática. Sendo assim, o docente 

alfabetizador deve se conscientizar dessa importância, e mais, compreender seu papel como 

formador de seres críticos e buscar sempre se adequar às realidades de seus educados, através 

de suas aulas. 
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UNESP- Assis 

Resumo: Ao longo da história da alfabetização, vimos surgir embates acerca dos métodos de 

alfabetizar, balizados pela busca do método eficaz. Recentemente, a polêmica ressurge pela 

propagação do resgate ao fônico, como se este pudesse resolver os problemas de alfabetização no 

Brasil. Por outro lado, estudos das questões fônicas têm avançado trazendo perspectivas do trabalho 

com a consciência fonológica como aliada na alfabetização. Tendo em vista que a alfabetização 

abarca, além da faceta linguística, as facetas social e interativa da língua (SOARES, 2016), nos 

questionamos como propiciar um trabalho de alfabetização que integre e articule estes saberes de 

maneira prazerosa e significativa. Assim, apresentamos neste trabalho os resultados parciais da 

pesquisa em desenvolvimento com alunos do segundo ano do Ensino Fundamental I, da Rede 

Municipal de Cerqueira César, relatando uma proposta de intervenção que evidencia o trabalho de 

análise e reflexão sobre a língua dentro de uma perspectiva discursiva de alfabetização.  

Palavras-chave: Alfabetização. Consciência Fonológica. Jogos de Linguagem 

 

Introdução 

Há muito que o embate sobre a alfabetização ocupa o cenário das discussões sobre a 

Educação no Brasil e no mundo. A cada divulgação de resultados de pesquisas que medem o 

alfabetismo1, este tema ganha destaque nas mídias e muita especulação fomenta a 

preocupação daqueles que estão na linha de frente: os professores. Afinal, como alfabetizar 

melhor?  Há, de fato, um método que alfabetize?  

Nessa discussão, o enfoque tende a ser pendular: de um lado, os métodos 

“tradicionais”, sintéticos ou analíticos, privilegiando as relações letra-som; de outro, o 

“construtivismo”, privilegiando as interações que se dão por meio da língua para a descoberta 

do aprendizado pela criança. Parece haver uma dicotomia que distancia a dimensão “técnica” 

da leitura e da escrita, ou a apropriação deste sistema, com as suas práticas sociais.  

Este embate coloca professores em busca por um método que alfabetize. Como se 

houvesse uma receita, um modo de preparo para se obter uma alfabetização ideal. Os métodos 

parecem arrastar após si admiradores que passam de um lado a outro, desconsiderando as 

especificidades de uma ou de outra abordagem (SOARES, 2016). 

 
1  Podemos citar como exemplos destas pesquisas o Indicador de Analfabetismo Funcional (INAF), empreendido 

em parceria pelo Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, com apoio do IBOPE, e ainda os dados 

divulgados pela pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, realizada pelo Instituto Pró-livro. Os resultados das 

Avaliações em Larga Escala, tais como os da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA)  e do Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), também contribuem para acalorar as 

discussões. 
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O grande embate acerca dos métodos de alfabetização deixa transparecer que há, de 

fato, uma preocupação com esta etapa da escolarização. Mostra ainda que os estudos e 

reflexões nesta área não foram em vão: muitas práticas, conceitos e concepções foram, e estão 

sendo, reformulados, refletindo o contexto sócio-histórico-cultural dos envolvidos. 

No cenário atual, contudo,  vemos reacender o debate acerca do retorno dos métodos 

“tradicionais”, como o método fônico, por exemplo, como se fosse a solução para os 

problemas da alfabetização. A esse respeito, Soares (2004, p.99) afirma que “não é retornando 

a um passado já superado e negando avanços teóricos incontestáveis que esses problemas 

serão esclarecidos e resolvidos”.  

   Desta maneira, considerando o período de alfabetização como etapa privilegiada de 

escolarização, base para as demais etapas, a pesquisa que apresentaremos neste trabalho 

justifica-se pela busca de ressignificar o processo de alfabetização, por intermédio de uma 

prática que abarque tanto a faceta linguística quanto a social/ interativa (SOARES, 2016). Tal 

pesquisa, fruto dos estudos e pesquisas do Programa de Mestrado Profissional em Letras 

(PROFLETRAS), está em desenvolvimento com alunos do segundo ano do Ensino 

Fundamental I da Rede Municipal de Cerqueira César, interior de São Paulo, e  evidencia uma 

proposta de ensino que considere tanto a especificidade da alfabetização, do aprender a ler e 

escrever, quanto do letramento, os usos e práticas sociais da leitura e da escrita.  

A seguir, propomos uma breve reflexão sobre este movimento pendular que acompanha os 

métodos de alfabetização. Posteriormente,   retomaremos alguns estudos das habilidades 

metafonológicas para, em seguida, delinearmos o contexto de pesquisa e desenvolvimento de 

algumas atividades que propiciaram um trabalho interligado dos aspectos linguísticos  da 

língua escrita com suas práticas sociais. 

  

Um embate atual: consciência fonológica ou resgate do fônico? 

Os primeiros dias de 2019 trouxeram consigo, novamente, um embate acerca dos 

métodos de alfabetização: a propagação, por parte do atual governo, do retorno do método 

fônico. Esse método, largamente aplicado e difundido no Brasil desde o final do século XIX, 

privilegiava a atenção aos sons da língua, pelas metodologias da soletração e da repetição para 

fins de memorização. O embate atual, que se desenha no cenário brasileiro, considera o 

resgate ao fônico como solução para os problemas de alfabetização. E desconsidera, por 
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conseguinte, as pesquisas, estudos e avanços da área, como se houvesse uma receita, ou um 

único método capaz de alfabetizar a todos, de igual modo. 

 Noutros tempos, na história da alfabetização no Brasil, os modos de alfabetizar já 

foram alvo de críticas e posicionamentos diversos: de um lado, os defensores dos métodos 

fônicos, que priorizavam os sons no aprendizado inicial da língua escrita; do outro, os 

defensores dos métodos globais, cujo enfoque estava na palavra.  E, mais adiante, o embate 

ressurge com as perspectiva construtivistas, propondo um novo olhar para os modos de 

aprender. 

O embate nesse campo, portanto, não é algo novo e reflete o incômodo acerca dos 

resultados da alfabetização amplamente divulgados pelas mídias. O fracasso, nesse caso, 

estaria ligado à questão dos métodos de alfabetizar, e eleger um deles, como o melhor, seria a 

solução para os problemas de alfabetização no Brasil.  

De acordo com Soares (2004), as críticas aos métodos de alfabetização 

correspondem a um “movimento pendular”, que parecem arrastar após si admiradores na 

busca do método ideal. Para a mesma autora, contudo, não há um método ideal de 

alfabetização, mas sim métodos, no plural (SOARES, 2016). Justamente porque são também 

plurais os sujeitos aprendentes, em suas vivências, culturas e modos de aprender. 

Desta forma, buscar um único método, que seja capaz de sanar todos os problemas 

de alfabetização, pode ser um equívoco, já que o aprender a ler e escrever, enquanto construto 

amplo e complexo, perpassa mais do que apenas a apropriação do sistema de escrita. A 

aprendizagem inicial da língua escrita envolve também a apropriação da cultura escrita, que 

abarca os processo de compreensão dos modos discursivos de uso da língua, das práticas e 

usos sociais da escrita para interação nesta sociedade letrada – o letramento. 

O ideal, como sugere Soares (2016), seria alfabetizar em um contexto real e efetivo 

de uso da língua escrita, de maneira tal que se considere as facetas linguísticas e social-

interativa do aprendizado inicial da língua escrita. Em outras palavras, na alfabetização seriam 

contemplados momentos de análise e reflexão sobre o sistema de escrita alfabética, inclusive 

os sons da língua e sua relação com a escrita, dentro de uma proposta significativa de uso 

desta língua, nos mais diversos produtos escritos que circulam socialmente. 

Nesta perspectiva, ponderamos pela presente pesquisa, que os gêneros discursivos 

(BAKHTIN, 1997), trazidos à sala de aula em situações autênticas, serviriam de base para um 
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trabalho que integre as facetas já mencionadas. O professor, enquanto agente de letramento 

(KLEIMAN, 2000), é capaz de promover esta articulação de saberes, ora favorecendo a 

reflexão sobre os aspectos linguísticos, ora sobre os discursivos, de maneira interligada.  

Em se tratando especificamente da reflexão sobre os aspectos linguísticos pertinentes 

a esta etapa da escolarização, nos últimos anos, pela contribuição de diversas áreas, dentre 

elas a linguística e a fonoaudiologia, ressurge um olhar para a questão fônica dentro do 

processo de alfabetização. Nesse sentido, para Soares (2016, p. 167),  

Pode-se considerar surpreendente, em se tratando da aprendizagem de um 

sistema de escrita que representa os sons da fala, que somente a partir do 

início dos anos 1970 tenha sido reconhecida a importância de que a criança, 

para compreender o princípio alfabético, desenvolva sensibilidade para a 

cadeia sonora da fala e reconhecimento das possibilidades de sua 

segmentação - desenvolva consciência fonológica.  

 

Desta maneira, o termo consciência fonológica vem ganhando cada vez mais espaço 

nos terrenos da alfabetização, inclusive nas propostas da nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC): 

[...] conhecer a “mecânica” ou o funcionamento da escrita alfabética para ler 

e escrever significa, principalmente, perceber as relações bastante complexas 

que se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as letras da escrita 

(grafemas), o que envolve consciência fonológica da linguagem: perceber 

seus sons, como se separam e se juntam em novas palavras etc. (Base 

Nacional Comum Curricular, 2018, p.90) 

 

No entanto, reconhecer a necessidade do trabalho sistemático das relações entre os 

sons da fala e sua representação gráfica não parece ser sinônimo de retornar às práticas 

cristalizadas de alfabetização, tais como a repetição e memorização dos sons da língua. Pelo 

contrário, reconhecer a importância das questões fônicas é perceber a alfabetização como um 

processo amplo, que demanda procedimentos e saberes diversos para se concretizar. 

Por esse viés, as habilidades metafonológicas, comumente denominadas de 

consciência fonológica, correspondem à capacidade de compreender e analisar 

metacognitivamente os sons da língua e sua relação com a representação escrita.  De maneira 

sucinta, seria possível dizer que, ao se dar conta da maneira pela qual os sons são agrupados 

nas palavras, por exemplo, a criança pode vir a operar com eles de maneira consciente, 

favorecendo novas construções e, consequentemente, o aprendizado da leitura e da escrita. 
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A consciência fonológica é uma das habilidades que compõem as habilidades 

metafonológicas, das quais podemos destacar a consciência lexical, consciência de rimas e 

aliterações, consciência silábica e consciência grafofonêmica. Cabe salientar que não há uma 

hierarquia de trabalho entre elas: podem, inclusive, operar simultaneamente, porém, como 

menciona Morais (2012), há habilidades mais difíceis de apropriação.  

A seguir, apresentaremos brevemente cada uma dessas habilidades, refletindo ainda 

na importância da percepção auditiva dos sons do mundo como parte integrante do processo 

de análise metafonológica. 

Habilidades metafonológicas: dos sons do mundo às correspondências grafofonêmicas 

 

Estudos comprovam que as habilidades auditivas estão presentes nas crianças desde 

o ventre materno (NORTHEN e DOWNS, 1989; VERRI, 1999; MATIAS, 1999; MABILE, 

1990, apud NUNES, 2009). Os sons do mundo permeiam as relações que estabelecemos 

com este mesmo mundo. Ao percebermos os sons, acionando mecanismos cognitivos para o 

processamento auditivo, construímos inúmeras conexões cerebrais que vão formando nossa 

maneira de ver e estar no mundo.  

É por esta razão que somos capazes de reconhecer vozes familiares atendendo ao 

telefone, de saber diferenciar o som emitido por uma buzina de automóvel e de uma sirene 

de ambulância, de um gato, um cachorro e da fala humana, por exemplo.  

Por meio desta representação mental não precisamos estar frente a frente com o 

emissor sonoro: basta que o ouçamos, ainda que à distância. Imediatamente conseguimos, 

neste complexo processo, formar uma imagem mental que remete àquele som escutado.   

Esta habilidade, que vai sendo desenvolvida desde a mais tenra idade, e que começa 

pela discriminação auditiva dos mais diversos sons, é fundamental para, mais tarde, a 

tomada de consciência do desenvolvimento da discriminação dos sons da fala, por meio das 

habilidades metafonológicas ou consciência fonológica. 

Falhas nesta etapa podem comprometer o processo de aquisição da linguagem oral. 

No entanto, muitas vezes, as dificuldades neste processamento aparecem mais tardiamente, 

na aquisição da escrita, quando certo refinamento auditivo é necessário para que os sons da 

língua possam ser correlacionados às suas representações gráficas. 
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De acordo com Branco-Barreiro e Zaidan (2010), as dificuldades de discriminação 

auditiva podem atrapalhar a aquisição da leitura e da escrita. Madell (1999, p.372, apud 

TOSIM, 2009) enfatiza que: 

[...] problemas de atenção auditiva são definidos como dificuldades de 

atender a estímulos auditivos de uma maneira consistente. Atenção auditiva 

é importante para a aprendizagem acadêmica e da linguagem, comunicação e 

socialização. Crianças com problemas de atenção auditiva responderão aos 

sons inconsistentemente.  

 

Desta maneira, quanto mais estímulos sonoros apresentados à criança, tanto mais 

facilidade terá no processamento auditivo, no desenvolvimento da consciência fonológica e 

consequentemente na aquisição da língua escrita. Os sons, sejam eles linguísticos ou não, 

passam por este processamento. 

Quando estiver em contato com a língua escrita, durante a alfabetização, a criança irá 

tomar conhecimento desta organização mental, metacognitivamente, compreendendo a 

língua escrita como representação da fala, desenvolvendo assim as habilidades 

metafonológicas. 

A aprendizagem inicial da língua escrita, em um sistema de escrita alfabético como o 

nosso, guarda estreita relação com a percepção dos sons da língua, por intermédio do 

processamento auditivo, para que, ao manipulá-los, o aprendiz da escrita possa fazer uso das 

correspondências sonoras e gráficas a favor de sua intencionalidade comunicativa.  De acordo 

com Olson (1999, p.132, apud SOARES, 2016) “aprender a ler e escrever é aprender a ouvir e 

pensar sobre sua própria língua de uma nova maneira”. 

Com relação à consciência lexical, esta corresponde à habilidade metafononológica de 

identificar os segmentos sonoros que formam as palavras da língua.  Nesse nível, os 

aprendizes são capazes de segmentar frases em palavras percebendo a relação que estas 

estabelecem entre si. Isoladamente, contudo, mesmo crianças não alfabetizadas podem 

identificar que carrinho, bola e sol são palavras, porém não as identificam como segmento 

sonoro da língua, e sim com a relação em que estabelecem com seu significado: o realismo 

nominal. Ou seja, “a incapacidade de deixar de pensar nas características físicas ou funcionais 

dos objetos, de modo a poder focar nas partes sonoras das palavras que os nomeiam” 

(MORAIS, 2012, p.86). 

Segundo Vygotsky (1934, p.111, apud SOARES, 2016, p.174), a criança precisa 

compreender a diferença entre a semântica e a fonética: “para a criança, a palavra é parte 

integrante do objeto que a denota”. Assim, é comum vermos crianças que relacionam a 
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palavra ao seu significado quando afirmam, por exemplo, que joaninha se escreve bem 

pequeno porque é pequena, ou que elefante se escreve com letras grandes, porque ele é grande 

(FERREIRO e TEBEROSKY, 1999). 

Desta maneira, para Morais (2012), o realismo nominal é mais comum em crianças 

pré-silábicas, de acordo com as hipóteses de escrita delineadas por Ferreiro e Teberosky 

(1999). Para esse autor, é urgente que o trabalho pedagógico, desde a educação infantil, leve 

as crianças a refletir sobre a cadeia sonora das palavras, comparando-as quanto ao seu 

tamanho. 

A superação do realismo nominal, de acordo com Soares (2016), é condição e 

consequência para o desenvolvimento da criança para a compreensão das outras partes das 

palavras, tais como as sílabas, rimas e aliterações.  

Para avançar em direção à aprendizagem da língua escrita, a criança precisa superar 

este realismo nominal. Precisa conquistar a arbitrariedade linguística, sendo capaz de 

dissociar a cadeia sonora de seu significado e, ao mesmo tempo, perceber a palavra como uma 

sequência de sons que podem ser representados por meio da escrita. 

Outro ponto importante em relação à consciência lexical para a alfabetização se refere 

à segmentação das palavras na frase. A ausência dessa consciência ocasiona escritas 

aglutinadas ou separadas em excesso, denominadas respectivamente de hipossegmentação e 

hipersegmentação.  

Portanto, tomar consciência de que as frases são decompostas em segmentos menores 

– as palavras – as quais, na fluidez da fala, muitas vezes, não são percebidas em separado, 

pode contribuir para a compreensão e análise da língua pela criança e sua apropriação da 

escrita. 

Quanto à consciência de rimas e aliterações, como o próprio nome sugerem, está na 

capacidade de reconhecer a igualdade dos sons finais ou iniciais das palavras. De acordo com 

Morais (2012), a consciência de rimas e aliterações foi considerada, durante muito tempo, 

como a mais complexa de ser adquirida pelas crianças brasileiras. Contudo, Aquino e 

Albuquerque (2007, apud Morais, 2012) ressaltam que esta habilidade se desenvolve 

facilmente quando a criança é estimulada desde a educação infantil por meio da convivência 

com cantigas de roda, parlendas e jogos fonológicos. 
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Convém destacar que, para o português brasileiro, interessa a rima enquanto palavra e 

não a rima da sílaba, definida como parte da composição desta, ligada ao ataque.  A definição 

de rima no que tange à palavra é aquela que designa à correspondência de sons finais nas 

palavras, como em “mamão” e “balão”, por exemplo, que coincidem na relação fonema- 

grafema, e ainda como em “chapéu” e “anel”, cujos sons finais são iguais, porém apresentam 

escrita diferentes.  

 Com relação à aliteração, Soares (2016) nos alerta para o duplo significado: na 

Literatura, como figura de linguagem que se caracteriza pela repetição de sons de palavras; e, 

no campo da Linguística e da Fonologia, caracterizada pela semelhança entre os sons iniciais 

das palavras. Esta última é a que interessa aos estudos da consciência fonológica. 

Em sala de aula, as atividades que promovem o desenvolvimento dessas habilidades 

podem acontecer de maneira prazerosa, pelo uso de jogos e brincadeiras de tradição oral. 

Desde pequenas, é comum que as crianças vivenciem, em casa ou na creche, momentos de 

escuta de cantigas, parlendas e trava-línguas. Essas vivências são essenciais para a 

consciência dos sons das palavras no que tange às rimas e aliterações. 

A escuta atenta aos sons da língua, levada à (meta) análise propicia a reflexão das 

partes da palavra. Ao procurar uma rima ou uma palavra que comece igual à outra, a criança 

estará acionando o seu léxico mental e realizando inúmeros processos cognitivos com a língua 

materna.  

Compreendemos, assim, que o trabalho com rimas e aliterações conduz o aprendiz da 

escrita a reflexões sobre os segmentos sonoros das palavras e à superação do realismo 

nominal. Contribuem, portanto, à apropriação do sistema de escrita alfabética. 

Acompanhando a evolução das hipóteses de escrita das crianças, tais como as 

propostas por Ferreiro e Teberosky (1999), vemos que o aprendiz da escrita avança em 

direção à compreensão de que as palavras, no sistema de escrita alfabético, se organizam em 

pedaços menores. Esses pedaços, chamados de sílabas, unem-se, alternam-se, misturam-se e 

subtraem-se para formar o léxico da língua.  

Este momento, que Ferreiro (2004) chama de período de fonetização da escrita, é 

crucial para a apropriação do sistema de escrita.  Ao atingir esta compreensão, pela 

consciência silábica, a criança consegue refletir sobre os segmentos sonoros e relacioná-los às 

letras e grafemas. Passa a pensar em que sinal gráfico irá representar determinado som. 
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 A criança, silabando, consegue identificar, por exemplo, por quantos “pedacinhos” 

determinada palavra é formada e, a partir daí, refletir nos sons e sua representação gráfica 

para escrita.  

Inicialmente, contudo, há crianças que, embora identifiquem a quantidade de sílabas, 

não conseguem relacionar os sons às letras/ grafemas. Nestes casos, é comum que coloquem 

qualquer letra para representar o segmento, mas sempre uma letra para cada “pedaço”. 

Posteriormente, na medida em que o período de fonetização da escrita for se 

desenvolvendo, será capaz de, para cada sílaba, representar graficamente com uma letra, 

vogal ou consoante que remeta ao segmento sonoro da palavra. Este conhecimento por parte 

da criança permite que avance na compreensão do sistema de escrita. Da consciência das 

sílabas, e consequentemente da hipótese silábica de escrita, a criança passará a refletir sobre 

os menores segmentos que compõem estas sílabas: os fonemas, alcançando a consciência 

fonêmica. 

Os fonemas podem ser definidos como a menor unidade fonológica, não divisível e 

não pronunciável, distinguíveis na língua por meio de trocas por pares mínimos. Assim, 

identificamos o segmento /v/ na palavra VACA como fonema se o compararmos com o /f/ em 

FACA. Nesse caso, tanto /v/ quanto /f/ são fonemas distintos, evidenciados por seu par 

mínimo, que diferencia também o sentido da palavra. Assim, de acordo com Oliveira (2005, 

p.30), “os fonemas, enquanto unidades da língua, são, assim como a língua, de caráter 

abstrato”, ou ainda “uma imagem psíquica dos sons da fala".  

Desta maneira, o desenvolvimento da consciência das menores unidades sonoras da 

língua está acompanhado do aprendizado das formas gráficas da língua escrita: as letras e os 

fonemas. Fica difícil mensurar qual das duas habilidades aparece primeiro na construção da 

compreensão do sistema de escrita. Refletir sobre os fonemas ajuda a refletir sobre a escrita e 

vice-versa. Dehaene (2012) coloca esta questão como a “galinha e ovo”, já que  

[...] será necessário que a criança analise os sons em fonemas, antes de 

aprender o código escrito? Ou, de fato, não será senão a partir do momento 

em que a criança compreende o que são as letras, que ela conseguirá 

decompor a fala em classes de sons elementares? Ou, de fato, trata-se de um 

problema “da galinha e do ovo”, isto é , de dizer que as duas aprendizagens 

estão estreitamente ligadas, sem que seja possível dizer qual foi o primeiro, 

o grafema ou o fonema? (DEHAENE, 2012, p.220, grifo nosso) 
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Nesta perspectiva, pensar em consciência fonêmica, restringindo à habilidade de 

manipular os fonemas, não parece abranger toda a complexidade da relação fonema x 

grafema. Nesse sentido, Ehri e Soffer (1999, p. 1, apud SOARES, 2016, p.216) defendem a 

expressão consciência grafofonêmica como “a habilidade de relacionar letras ou grafemas da 

palavra escrita com os sons ou fonemas detectados na palavra falada”. 

 

Era outra vez: leitura, escrita e consciência fonológica em uma proposta de intervenção  

Considerando as discussões realizadas durante a disciplina de Alfabetização e 

Letramento no Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), na 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), permeadas pela nossa experiência pessoal prática 

em turmas das séries iniciais do Ensino Fundamental I, optamos por conduzir nossa pesquisa 

para esta etapa da escolarização.  

Nossa investigação ancora-se na necessidade de buscar uma alfabetização de 

qualidade, que considere a faceta linguística do aprendizado inicial da língua escrita – pela 

reflexão dos sistema de escrita alfabético–, mas que também abarque as facetas social e 

interativa, em direção ao letramento (SOARES,2016). 

Não obstante, adotando uma perspectiva dialógica e discursiva de alfabetização, 

elegemos como opção teórico-metodológica as premissas dos projetos de letramento 

(KLEIMAN, 2000), nos quais as atividades e conteúdos emergem das situações reais de 

interação linguística, pelos interesses e necessidades da turma. 

Assim, a proposta de intervenção aqui apresentada foi desenvolvida com uma turma 

de segundo ano do Ensino Fundamental I, de uma escola da rede municipal de Cerqueira 

César, interior de São Paulo. Localizada na zona urbana da cidade, esta escola atende no 

período vespertino também a crianças oriundas da zona rural, que fazem uso de transporte 

escolar municipal diariamente.  

A turma conta com quatorze crianças, sendo oito moradoras da zona rural.  A 

sondagem diagnóstica inicial revelou que as crianças apresentavam hipóteses de escrita 

variadas, havendo na turma crianças com escrita alfabética, silábico-alfabética, silábica e pré-

silábicas. Este resultado indicava a necessidade de um trabalho que promovesse a reflexão 

sobre o sistema de escrita alfabético para promover e consolidar a alfabetização. 
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A partir de uma atividade de reescrita coletiva do conto Cinderela, as crianças 

sugeriram que escrevêssemos uma nova versão, denominada Era outra vez..., para presentear 

uma turma de primeiro ano da escola com o livro produzido pelas crianças. 

Assim, partindo de uma planificação coletiva do texto, em duplas, escreveram uma 

nova versão.  Neste reconto, surge uma Cinderela contemporânea, que mora em um sítio, 

assim como parte deles, e recebe uma mensagem em seu celular sobre uma festa de rodeio em 

um recinto de festas tradicional da nossa cidade. 

 Em vez de vestido, nossa Cinderela ganha roupas típicas do universo country. Vai ao 

rodeio em uma moto e não dança com o príncipe, mas sobre no touro com um belo rapaz. Não 

perde sapatinho de cristal, perde a bota. Só não perde o encantamento e a magia que os contos 

de fadas proporcionam às crianças nessa idade.  

Figura 1: capas dos livros produzidos pelos alunos 

 

 Fonte: acervo pessoal (2019) 

 

A identidade do grupo pela valorização da cultura local está presente em cada frase da 

história e também nas ilustrações, fruto da colaboração da professora de artes. As vozes das 

crianças se fizeram ouvir trazendo suas vivências, interesses e protagonismo. 

Durante o trabalho, comentários e dúvidas geraram atividades integradas a essa: da 

discussão sobre o excesso de trabalho da protagonista da história, por exemplo, chegamos à 

discussão sobre trabalho infantil, partindo da música Criança não trabalha, do grupo Palavra 

Cantada.  

Reportagens, textos informativos, outras versões que propõe intertexto com a obra 

original, tais como filmes, músicas, videoclipes, dentre outros gêneros discursivos 

multimodais foram emergindo das discussões e rodas de conversa. Gerados pelo tema central 
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do trabalho que não foi imposto, mas construído junto das crianças, balizado por suas 

descobertas , seus interesses e necessidades de aprendizagem.  

Para trabalhar especificamente a reflexão com o sistema de escrita alfabético, com 

atenção ao desenvolvimento das habilidades metafonológicas, desenvolvemos e adaptamos 

alguns jogos de linguagem.  Partindo do vocabulário trabalhado durante as escritas das 

versões da história, as cartas e cartelas dos jogos refletiram objetos, personagens e itens de 

cenas do conto Cinderela.  Tais jogos favoreceram a reflexão sobre a consciência silábica, 

consciência de rimas, consciência lexical, consciência fonológica e consciência 

grafofonêmica. 

O jogo Duelo de Palavras foi inspirado no jogo Batalha de Palavras, desenvolvido 

pela equipe de pesquisadores do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, da 

Universidade Federal do Pernambuco (CEEL - UFPE), fazendo parte do conjunto 

denominado Jogos de Alfabetização (BRASIL, 2009). Estes foram enviados às escolas 

públicas de todo o país em uma caixa com dez diferentes jogos que exploram diversos 

aspectos das habilidades metafonológicas. 

 O original consiste em cartas com imagens diversas, de número de sílabas variados, 

onde as crianças, dividindo as cartas em dois montes, devem contar as sílabas, ganhando 

aquele que tiver mais segmentos sonoros. Em nossa adaptação, as crianças contam as sílabas 

de imagens que refletiam o vocabulário da história da Cinderela. Diferentemente do original, 

no jogo adaptado, as cartas são dispostas em um monte único, tiradas uma por vez, para 

contagem das sílabas correspondentes. 

 

 

Figura 2: jogo Duelo de Palavras 
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Fonte: acervo pessoal (2019) 

 Esse jogo, muito apreciado pelas crianças, contribui para a reflexão de que as palavras 

são formadas por segmentos sonoros – as sílabas. Tal percepção leva a criança a questionar as 

hipóteses iniciais sobre a representação escrita, permitindo que avance para a hipótese silábica 

de escrita. 

 Outro jogo adaptado do mesmo material foi o Muda Palavra. O original, Troca Letras, 

consiste em escrever a palavra indicada pela imagem por meio de alfabeto móvel e, em 

seguida, trocar letras para formar outras palavras. Da mesma forma, usamos para este jogo 

imagens que refletiam o vocabulário da história trabalhada com as crianças formando, a partir 

de uma só imagem fixada na lousa, outras palavras com alteração de uma das letras. 

Figura 3: Jogo Muda Palavra 

 

Fonte: acervo pessoal (2019) 

A fim de estabelecer a correspondência gráfica à segmentação sonora, desenvolvemos 

o jogo Cada palavra, um pedacinho.  Nesse jogo, as crianças sorteiam uma figura e, 

primeiramente, devem contar os segmentos sonoros da palavra, com auxílio de tampinhas de 

garrafa, para, em seguida, encontrar a sílaba escrita correspondente e compor a palavra. 

Figura 4: jogo Cada palavra, um pedacinho 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019) 
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Além de propiciar a consciência silábica, este jogo contribui para estabelecer relação 

entre a pauta sonora e a representação gráfica das palavras. Nesse sentido, concordamos com 

Morais (2012, p. 134) que “a conjugação da reflexão sonora com a análise da forma escrita 

deve ocorrer sempre que possível”. Ao contrastar a forma escrita com seu correspondente 

sonoro a criança irá, gradualmente, se apropriando da relação entre fala e escrita. O mesmo 

autor complementa que a  

[...] possibilidade de parear, na mente, as formas oral e escrita das palavras é, 

como já indicamos, o que nos faz privilegiar também as cantigas, 

quadrinhas, trava-línguas e parlendas nas atividades de reflexão fonológica. 

(MORAIS, 2012, p.134) 

Pensando no desenvolvimento da consciência grafofonêmica, desenvolvemos o jogo 

Caça-palvra. Nele, as crianças, divididas em duas equipes, precisam escrever as palavras de 

sua cartela com auxílio de letras móveis. Destacamos que a equipe era formada por crianças 

de diferentes hipóteses que auxiliavam umas às outras na construção da palavra.  

Figura 5: jogo Caça-palavra 

 

Fonte: acervo Pessoal (2019) 

Por fim, além da reflexão sobre a língua escrita proporcionada durante todo o trabalho 

de escrita do livro de reconto da Cinderela, desde a reescrita coletiva da versão original, até a 

planificação e escrita da nova versão, os jogos trouxeram um momento prazeroso de análise 

metafonológica. Partindo do interesse da turma – a construção de uma nova versão da história 

– pudemos propiciar momentos de contato com diversos gêneros discursivos, com finalidades 

autênticas dentro da proposta de trabalho, e ainda abordar questões específicas da faceta 

linguística da aprendizagem inicial da língua escrita.  

Considerações finais 

Concordamos com Soares (2016, p.124) quando ressalta que, no aprendizado da 

leitura e da escrita, é essencial que o aluno “volte sua atenção para os sons da fala, e tome 
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consciência das relações entre eles e sua representação gráfica, tanto no nível da palavra 

quanto no nível das relações fonema-grafema”.  

Contudo, acreditamos que para tanto não precisamos retornar às práticas e métodos já 

superados. Pelo contrário, os resultados preliminares desta pesquisa, ainda em 

desenvolvimento, nos indicam que é possível promover um trabalho prazeroso de reflexão do 

sistema de escrita alfabético, por intermédio das habilidades metafonológicas, que dialogue 

com o uso autêntico de textos, em contextos reais de produção escrita. 

Em outras palavras, o ensino das correspondências letra-som não precisa retroceder e 

ignorar pesquisas e avanços na área, mas sim, agregar os conhecimentos do desenvolvimento 

e apropriação da escrita pela criança, em sua forma de construir hipóteses sobre a língua 

escrita, para ajudá-la neste complexo processo. 

Notamos que o aprendiz da escrita está diante de um caminho a trilhar rumo à 

compreensão consciente dos mecanismos de que faz uso para relacionar sua fala à escrita. 

Seja refletindo nas palavras, comparando seus tamanhos, seja contrastando fonemas formando 

novas, é consenso entre os autores supracitados que desenvolver as habilidades 

metafonológicas facilita o processo de leitura e escrita na aprendizagem inicial da língua. 

Soares (2016), em nota de rodapé, discute sobre este desenvolvimento em direção à 

compreensão e ampliação da fonetização da escrita e afirma que:  

 

A esses processos linguísticos na trajetória da criança em direção ao 

princípio alfabético estão subjacentes processos cognitivos que são, ao 

mesmo tempo, condição e resultado da aprendizagem da escrita; na 

perspectiva da psicogênese da escrita, esses processos são, segundo Ferreiro 

(1990b:40): ‘ a relação entre a totalidade e as partes; coordenação de 

semelhanças e diferenças; construção de uma ordem serial; construção de 

invariantes; correspondência termo a termo’. (SOARES, 2016, p.188) 

 

Tais processos cognitivos, de acordo com Morais (2012), podem ser trabalhados em 

sala de aula de maneira lúdica e prazerosa, com jogos e brincadeiras que permitam a análise e 

reflexão dos segmentos sonoros das palavras, e ainda de sua representação gráfica. A questão 

fônica, vista desta perspectiva, torna-se aliada no processo de aprender a ler e escrever.  

Não percamos de vista os ganhos alcançados neste galgar de degraus pelo qual passou 

a alfabetização no Brasil. Estejamos abertos a novas propostas, às práticas melhores, sim. Sem 

nos esquecermos daquilo que foi bom e gerou resultados a partir de experiências 

significativas.  
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Desse modo, encontramos, na pedagogia de projetos, em especial, na abordagem de 

projetos de letramento, um caminho possível a ser trilhado como proposta de intervenção, 

neste trabalho de pesquisa. Reiteramos que alfabetizar não admite uma receita mecânica, na 

qual a criança é robotizada, exposta ao aprendizado fragmentado de palavras e estimulada à 

cópia e não à escrita.  

 Acreditamos que o trabalho com projetos de letramento, voltado para um processo de 

alfabetização pautado na discursividade, emana potencial para, além de envolver a 

apropriação do sistema de escrita, inclusive voltado para as correspondências grafofônicas, 

pelo desenvolvimento das habilidades metafonológicas, promover a reflexão da dimensão 

humana que envolve a linguagem e o estudo da língua. Assim como o conto Cinderela, que 

nessa pesquisa foi recriado, que possamos ressignificar a questão fônica, tão importante para a 

alfabetização. Um novo sentido para este Era outra vez... 
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo discutir a importância do lúdico no processo de ensino 

e aprendizagem de alfabetização e letramento, a partir da perspectiva de professores da rede municipal 

de ensino, que também são discentes do curso de licenciatura em Pedagogia, do 8 º período, que 

ingressaram pelo Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense – RJ. Para isso, aplicamos um questionário, a fim de 

verificar de que forma os licenciandos concebiam a utilização da linguagem lúdica na prática 

pedagógica, durante a disciplina “História e Política para a Infância”, buscando  depreender de que 

modo se apropriavam de conhecimentos, como: alfabetização, letramento, linguagem, jogos e 

brincadeiras. Dessa forma, verificamos que as práticas e conhecimentos adquirindos no processo 

formativo permitiram uma interação mais dinâmica e produtiva, levando as licenciandas, mas já 

professores (Normal Médio) ou outra licenciatura, refletirem e redimensionarem suas práticas 

pedagógicas no cotidiano escolar. Além disso, pudemos evidenciar como essa relação teoria e prática 

pode contribuir e apontar ações mais efetivas na atuação dessas profissionais, que se encontram, 

também, em processo de formação continuada. 

  

Palavras-chave: Saberes, Prática pedagógica, PARFOR 

Introdução 

O presente trabalho apresenta as apropriações de conhecimentos, como: alfabetização, 

letramentro, linguagem lúdica, jogos e brincadeiras, da disciplina  “História e Política para a 

Infância”. Essa depreensão foi obtida por meio de um questionário, em que se propunha 

identificar de que forma concebiam a utilização da linguagem ludica na prática pedagógica. A 

partir dos dados obtidos desses licenciandos e já professoras da educação básica, que também 

são alunas de uma turma do 8º período do PARFOR (Plano Nacional de Formação de 

Professores) do curso de Pedagogia, da  Universidade Estadual do Norte Fluminense. Assim, 

essa amostra de questionados, foi constituída por mulheres, de faixa etária entre 36 a 49 anos, 

tempo de atuação no magistério de 02 a 27 anos, nos níveis de ensino: Educação Infantil aos 

anos iniciais do Ensino fundamental I. Para isso, buscamos na literatura especializada, 

subsídios teóricospara composição dessa investigação, como: Soares (2010); Mortatti (2004); 

Pimenta (2009); Liberali (2012); Kishimoto (2010) dentre outros. 

Nessa amostra, os participantes da pesquisa demostraram uma disponibildade 

significativa de aprender as novas perspectivas de saberes sobre alfabetização, letramento e 
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linguagem lúdica, ampliando seus olhares e inquietações sob um viés interdisciplinar de  

metodologias de ensino e aprendizagem  que contemplem o “aprender brincando”.   

Além disso, vimos que durante o percurso de formação, entram em cena vários 

desafios para os alunos dos cursos de licenciatura, a saber:  como lidar com dilemas escolares 

que as literaturas estudadas não abordaram;  vivenciar constantemente a realidade de uma sala 

de aula e enfrentamentos de aprendizagem dos alunos.  

Para o desenvolvimento de tal proposta, foi analisado o questionário aplicado a oito 

professoras, que constituiam essa turma da referida disciplina, evidenciando suas apropriações 

a partir de sua participação nesse componente curricular, assim como, a produção didática e 

as dificuldades encontradas.  

Dessa forma, o presente artigo foi estruturado em três partes, a saber: a primeira parte 

intitulada “O Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) e a formação 

continuada”, com intuito de promover uma breve apresentação do que é o programa e sua 

relevância na formação continuada visando à relação entre a teoria e prática. A segunda parte, 

com o tema “O uso do lúdico na aplicação de conteúdos”, que buscamos através do ato de 

aprender, trazendo uma práxis diferenciadapor meio das brincadeiras/jogos. E na terceira 

parte, caracterizada “Sujeitos da pesquisa e suas concepções”, com apreciação das concepções 

dessas professoras acerca sobre suas práticas de alfabetização com abordagens lúdicas. 

O Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) e a formação continuada  

A composição da amostra se deu por meio de alunas do  PARFOR, este é um 

programa federal com objetivo qualificar professores da rede pública de ensino não 

portadores de graduação ou em busca de uma segunda licenciatura, assim foi constituído um 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), com o objetivo 

de estabelecer ações e metas para a qualificação. 

 A temática formação continuada nos remete partir da preocupação de uma formação 

inicial com entraves e limitações, e até mesmo apresentar-se com precariedade. Muitos 

trabalhos abordam essa temática sobre o desenvolvimento do profissional professor. Nessa 

perspectiva, propomos um modelo de pesquisa que esteja assentado na reflexão sobre a 

formação continuada visando à relação entre a teoria e prática, a fim de enfatizar a 

importância da experiência e da atuação profissional.  
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Podemos afirmar que a formação continuada favorece ao docente a aquisição e 

ampliação de conhecimentos peculiares da carreira, tornando-o mais capacitado a receber as 

requisições atribuídas pela sociedade, atribuições estas que se transformam com o passar dos 

anos, tendo então o educador que estar constantemente atualizado. No que se refere a essa 

temática, Pimenta (2009, p. 19) ressalta: 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 

da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 

revisão das tradições [...] do confronto entre as teorias e as práticas, da 

análise sistemática das práticas a luz das teorias existentes, da construção de 

novas teorias. 

Aponta-se, então, uma formação bastante ampla do profissional, que deverá refletir 

constantemente sua prática, aperfeiçoar-se sempre. É importante, também, que haja um debate 

com colegas, diálogo com as famílias e a comunidade, sempre na busca de informações novas 

para o trabalho que desenvolve.  

Dessa forma, as políticas educacionais de formação de professores, como o PARFOR, 

na tentativa de romper a dicotomia entre teoria e prática, buscam na concretização das práticas 

pedagógicas o fundamento da teoria com práticas de ensino voltadas para realidade social e 

cultural. Os incentivos políticos materializam em novas exigências de formação decorrentes 

das transformações do cenário educacional, que atingiram também o processo formativo dos 

profissionais da educação. 

Dessa maneira, os cursos formativos têm enfatizado a articulação entre teoria e prática 

através de disciplinas, no caso aqui tratado, como uma disciplina optativa, na concretização da 

atividade teórica e meio de justaposição com a prática, destacando experiências de caráter 

inovador. Assim,  ressalta-se como um dos critérios de organização da matriz curricular um 

eixo: “articulador das dimensões teóricas e práticas” (Resolução CNE-CP nº1/2002, art. 11); 

nortear que a “Prática deve estar presente desde o início do curso” e que “Todas as disciplinas 

devem ter sua dimensão prática” (Resolução CNE-CP nº1/2002, art. 12). Ressaltando 

momentos de aprendizagem nas quais estudantes realizam práticas de ensino, concretizando 

aplicação da teoria aprendida no curso. Nesse sentido, destacamos as contribuições dos 

programas educacionais (PARFOR) que fornecem certo apoio aos futuros profissionais da 

educação a desempenharem ações práticas consolidadas a um suporte teórico que integra a 

estrutura do trabalho docente. Por isso é tão importante investir em pesquisas ou projetos em 

prol de melhorias do ensino. 
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Desse modo, fica o aprendizado sob a importância dos mais diversos elementos 

colocados no centro das preocupações educacionais: o aluno, o processo de aprender. Para 

isso, é necessário estar atento às novas necessidades de aprendizagem e suas diferentes 

formas, o significado do conhecimento no mundo atual, sua aplicabilidade e possibilidades de 

reconstrução e mudanças conceituais e de ação no trabalho docente, visto que o seu papel não 

é mais transmitir informações e cobrar do aluno a sua repetição mecânica.  

 Daí a necessidade de desvendar as habilidades de ensino de professores bem 

sucedidos, levando em consideração o interesse e motivação que estes despertam. Assim, a 

escola é o lugar onde a intervenção pedagógica intencional desencadeia o processo ensino-

aprendizagem. O professor tem o papel explícito de interferir no processo, diferentemente de 

situções informais nas quais o aluno aprende por imersão em um ambiente cultural.  

O uso do lúdico na aplicação de conteúdos 

Tecendo as discussões abordadas que envolveram a questão da formação docente, 

partimos da conscientização dos fazeres pedagógicos, na perspectiva da reflexão e análise 

sobre a sua própria prática e sobre a importância do conhecimento da realidade para o 

desenvolvimento da atuação em busca de um processo formador em direção à autonomia. 

“Garantir o acesso `leitura e à escrita é direito de cidadania. A escola tem um papel 

importante a desempenhar na concretização desse direito” Kramer (2010, pag. 18). 

Nessa abordagem, o enfoque na concepção de linguagem tomando como base o ensino 

de linguagem por meio do texto, fazendo que os alunos conheçam as variações da língua e 

saber usá-las adequadamente.  

Tal concepção é defendida também por Marcuschi (2007, pag. 58) ao apontar que 

certamente, não se trata de ver a fala como um simples “código oral” e a escrita como um 

simples “código gráfico” que codificam uma língua que estaria previamente pronta, 

homogênea e fixa. A inserção dos conceitos linguísticos, como suporte aos cursos de 

formação, com um olhar na relação à teoria x prática de ensino, com ênfase nos problemas 

relativos ao ensino de linguagem. 

Dessa forma, é fundamental que o professor tenha sempre a reflexão sobre sua prática, 

partindo de uma análise de suas necessidades e como enfrenta os problemas complexos do 

universo escolar. Essas reflexões implicam novas propostas de atuação e criação de novos 

procedimentos e estratégias de ensinar e aprender. Liberali (2012) destaca que refletir não 
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seria um simples processo de pensar, mas uma ação consciente realizada pelo professor, que 

busca compreender o seu próprio pensamento, sua ação e suas consequências. 

Referente ao papel do professor, é posto pelos dispositivos que precisa ter uma 

competência polivalente, isso significa dizer que deverá trabalhar com conteúdos de natureza 

diversa, que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos 

provenientes das diversas áreas do conhecimento. 

Nessa perspectiva, procurando desenvolver meios de intervenção educativa e/ou 

remediação adequadas, entra em cena as brincadeiras, com características lúdicas auxiliando o 

processo de aprendizagem das crianças planejadas e aplicadas com um propósito pelos 

professores. Por meio da utilização das brincadeiras/jogos é possível consolidar conteúdos 

complexos transformando em uma aprendizagem mais significativa, valorizando diversos 

aspectos inerentes ao ato de aprender, trazendo uma práxis diferenciada ao cotidiano escolar. 

 De acordo com Kishimoto (2010, p. 07): 

O contato com diferentes formas de letras em cartazes, propagandas, 

embalagens, refrigerantes, revistas e jornais auxilia a entrada no mundo 

letrado. Brincar de colecionar, comparar e fazer álbuns com letras, verificar 

se uma tem perna de um lado ou de outro, partes abertas e fechadas, 

diferenciar os números são brincadeiras interessantes que se podem fazer na 

sala. Brincar de fotografar ou desenhar letreiros, placas de carros, sinais de 

trânsito, propagandas, visitar um supermercado e verificar sua sinalização e 

as marcas dos alimentos são interessantes “passeios” para iniciar a criança 

no mundo dos diferentes textos. Desenhar, pintar, dançar, cantar e imitar a 

mãe que dá comida ao bebê são outras formas de letramento, textos que 

enriquecem as experiências das crianças. Nesse percurso, é importante que a 

criança seja agente, tenha iniciativa e oportunidade de falar, de se expressar 

e participar do mundo letrado. 

Para facilitar a aprendizagem nada melhor que fazer uso do lúdico na aplicação de 

conteúdos, pois dessa forma, a participação dos alunos se faz ativa tornando a aprendizagem 

eficaz. Nesse caso, o lúdico proporciona ao aluno condições de entender melhor o que o 

professor está explicando quando o professor faz uso de brinquedos e brincadeiras atraindo a 

atenção do aluno. Pode-se citar, por exemplo, a brincadeira do faz de conta que traz uma 

oportunidade ao aluno de expor sua imaginação e formar um pensamento concreto que quiser. 

A atuação das professoras nas escolas acaba motivando e estimulando outros 

professores, com inovação metodológica, aulas dinâmicas e interativas, além de mobilizar 

toda a escola com projetos pedagógicos, por outro lado, a experiência da bagagem desses 
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profissionais induzem os bolsistas a uma reflexão e aprendizagem mais significante das 

oportunidades de atuação. Lajolo (1996, p 28) explicita que 

A leitura é, fundamentalmente, processo político. Aqueles que formam 

leitores – alfabetizadores, professores, bibliotecários – desempenham u papel 

político que poderá estar ou não comprometido com a transformação social, 

conforme estejam ou não conscientes da força de reprodução e, ao mesmo 

tempo, do espaço de contradição presentes nas condições sociais da leitura, e 

tenham ou não assumido a luta contra aquela e a ocupação deste como 

possibilidade de conscientização e questionamento da realidade em que o 

leitor se insere.  

Nesse entendimento, muitos autores dão ênfase à proposta de alfabetizar “letrando”, 

concedendo assim, de forma ampla uma ação pedagógica no campo da alfabetização, 

mostrando assim a importância da noção de práticas do letramento, só é preciso deixar claro 

que a mediação para as práticas de alfabetização não é a mesma  para letramento. Não se pode 

separar a alfabetização do letramento, apesar de serem diferentes, pois a alfabetização não é 

pré-requisito para o letramento. Não se exige a técnica primeiramente para depois aprender 

como usá-la. Esse processo se perpetuou por um longo período na escola, sendo que uma não 

é pré-requisito da outra (SOARES, 2010). De acordo com Magda Soares, a diferença está no 

domínio que o sujeito tem sobre a leitura e escrita. O sujeito alfabetizado sabe ler e escrever, 

porém pode estar pouco habituado a usar essas habilidades no seu cotidiano. Já o indivíduo 

letrado possui domínio da leitura e da escrita nas mais diversas situações e práticas sociais. 

Para Kishimoto (2010) a situação imaginária e as regras são elementos importantes na 

brincadeira infantil, pois mesmo em situações imaginárias ou não irão existir regras implícitas 

e explicitas. A exemplo disso, quando a criança brincar como se fosse um motorista, por 

exemplo, nesse caso existem regras implícitas, já no futebol as regras são explicitas, ou seja, 

as regras irão variar de acordo com as estratégias adotadas pelos jogadores.  

As brincadeiras por mais simples que forem tornam-se em verdadeiros estímulos para 

as criança em seu desenvolvimento intelectual, pois quanto mais informações essa criança 

receber, mais registro ocorrerá em seu cérebro. Quando ela manipula objetos, observa e 

experimenta, a criança acaba descobrindo que pode dar forma ao mundo de acordo com suas 

impressões, passando não só a evocar e registrar fatos na memória, mas a recriá-los.  

Pode-se fazer uso da ludicidade como ferramenta para sondar, introduzir o reforçar os 

conteúdos, fundamentados nos interesses que podem levar o aluno a sentir satisfação em 
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descobrir um caminho interessante no aprendizado. Com isso, o lúdico torna-se como uma 

ponte para auxiliar na melhoria dos resultados que os professores querem alcançar (BRASIL, 

2007). 

A interação entre os alunos é facilitada quando o jogo é trabalhado dentro da sala de 

aula entre eles. O professor que não tem o hábito de trabalhar com o lúdico, no início terá 

bastante dificuldades, mas depois perceberá que esses recursos além de divertir promove a 

aula um momento de prazer, as crianças irão aprender mais do que apenas se valer de lições e 

exercícios no livro e caderno.  

Por isso a mediação do professor nesse processo de ensino-aprendizagem é muito importante, 

pois é fundamental que o professor seja criativo e mais aberto para ouvir o que as crianças conversam, 

desejam, reclamam, e de quais brincadeiras que mais gostam para desenvolver um trabalho que venha 

de encontro com as necessidades das crianças. É percebido a importância do jogo no universo da 

criança tanto no período da educação infantil como nas series iniciais do ensino fundamental, pois 

vários estudiosos têm evidenciado esse fato no processo de aprendizagem e no desenvolvimento 

dessas crianças porque as crianças brincam grande parte do seu tempo e que o jogo também constitui 

um dos recursos de ensino mais eficientes para a criança adquirir conhecimentos sobre a realidade.  

Temos que reconhecer que os cursos de formação de professores, os temas aplicabilidade 

Linguística são recentes, principalmente na alfabetização,  Cagliari (2009, p.8) aponta que "só 

recentemente tem havido a participação significativa de linguistas em projetos educacionais", daí a 

necessidade de uma formação continuada que contemple novas propostas e não favorece o fracasso 

escolar, como afirma Cagliari (2009, p. 143): 

[...] uma criança for introduzida ao processo de leitura através de uma 

técnica que a obrigue a processar a leitura por pequenas partes, 

acompanhando letras na escrita, fazendo com que cada pedaço seja 

processado, o resultado será uma leitura aos trancos e barrancos, muito 

diferente da fluência normal de quem fala espontaneamente.  

Além disso, a disciplina oportunizou aos professores, uma reflexão sobre sua prática e 

assumindo compromisso com a formação, e ao divulgar as experiências tão diversificadas 

desses discentes do PARFOR, nossa expectativa é que esta pesquisa não só possa estimular 

novas oportunidades, mais que outros licenciandos possam também, vivenciar essas práticas 

significativas, pois a questão da formação de professores precisa ser reformulada e pensada 

com seriedade diante do cenário educacional. 

Sujeitos da pesquisa e suas concepções 
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Agora aprentamos a caracterização dos sujeitos que foram os respondentes do 

questionário aplicado. Assim, os participantes dessa pesquisa são os professoras da rede 

pública de ensino da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) e estudantes do curso de 

licenciatura em pedagogia. Essas foram convidados para compor a presente investigação. 

Além disso, elas atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental II, com faixa etária 

entre 36 a 49 anos, e tempo de atuação de 02 a 27 anos de magistério. 

O número derepondentes do questionário não é representativo para uma pesquisa de 

natureza qualitativa, foi realizado pela metodologia designada Análise de Conteúdo, que 

contém as etapas de categorização, descrição e interpretação. 

Os  pesquisadores cumpriram com todos os procedimentos adequados para atender as 

normas de ética de pesquisa, como assinatura do termo de consentimento. Os dados da 

presente investigação foram coletados através de um questionário, aplicados a 08 (oito) 

professoras. 

A  disciplina “História e Política para a Infância”, é uma disciplina optativa, com carga 

horária de 68 horas, sob a coordenação da Profª Dr.ª Clareth Reis, contou com abordagens nos 

sequintes aspectos: utilização Jogos, brinquedos e brincadeiras na aprendizagem, nas 

concepções de  Jean Piaget; Lev Semenovich Vygostsky; Walter Benjamin; Tizuko Morchida 

Kishimoto, e Henri Wallon. Como também as abordagens da fala e da linguagem dos autores 

Luiz Cagliari e Luiz Antônio Marcuschi, e conceitos e métodos sobre alfabetização e 

letramento de Magna Soares, Maria do Rosário Longo Mortatti e Sonia Kramer. 

Para a exemplificação dos resultados, classificamos os informantes com a letra P 

(professor) é um número (01 a 08) que foi dado de acordo com a entrega dos questionários. 

Na primeira pergunta do instrumento metodológico: “O que é alfabetizar?” 

Informante 02- “É ensinar muito mais que a codificar e decoficar, é a aquisição do sistema 

do sistema convencional da escrita.” 

Informante 04- “É desenvolver no aluno a aquisição da habilidade de leitura e escrita.” 

Informante 06- “Alfabetizar é muito mais que apenas ensinar a codificar e decodificar, é 

saber ler, escrever e interpretar o que está escrito.” 

Informante 07 – “Não é apenas aprender a ler e escrever, é muito mais, é interpretar tudo que 

envolva leitura e escrita.” 
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Informante 08 – “É a forma de dominar a escrita e a leitura enfatizando a aprendizagem no 

sistema convencional da escrita. Alfabetizar parte das unidades menores da lingua, os 

fonemas, as sílabas, partindo para as unidades maiores, as frases e textos”. 

 Nesse quesito, as falas apontam  em codificar e decodificar a língua escrita, 

construindo conhecimentos sobre a escrita e a linguagem que se escreve. Nessa pergunta, 

observamos que há uma indução que nos leva a afirmar que a maioria dos que responderam 

ao questionário estão a bastante tempo trabalhando como educadores e, são pessoas 

experientes e intimamente envolvidas com o processo de ensino-aprendizagem para trabalhar 

com as primeiras etapas da educação. 

A segunda indagação foi: “O que é letrar?” 

Informante 01- “É primeiro respeitar a leitura de mundo que nem sempre pode ser escrita, 

palavras geradoras inseridas no grupo social, levando as adequações das metodologias.” 

Informante 03 – “É o desenvolvimento de comportamentos, habilidades de uso competentes 

da leitura e da escrita em práticas sociais. E a leitura de mundo do qual a criiança traz no 

contexto ao qual está inserida.” 

Informante 05- “Entendo como o desenvolvimento da aprendizagem que valorize o contexto 

da criança e fazendo as adequações necessárias.” 

Informante 07- “Acredito que seja o processo de alfabetizar com práticas voltadas as 

necessidades dos alunos.” 

Informante 08- “Letrar é levar a criança a ler e escrever perante práticas reais, voltadas para 

sua realidade, convivio, estimulo com diversos materias.” 

 As ocorrências destacadas consistiram em relatos que apresentam uma coesão nos 

conceitos provinientes de letramento. Isso mostra que os informantes se adentraram nas 

temáticas abordadas e nas condições de ensino-aprendizagem decorrentes das características 

das práticas pedagógicas inerentes ao contexto escolar de seus alunados propiciando o 

desenvolvimento das habilidades para ler e escrever com compreensão. 

A terceira questão: “É possivel  alfabetizar letrando? Como?” 

Informante 03 – “Sim! Levando em consideração a adequação dos métodos, com aulas 

dinâmicas, estímulando a criatividade dos alunos.” 
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Informante 05 – “Sim, não é tarefa fácil, pois falta tudo na escola, mas, tenho plena 

consciencia da importância de estimular a leitura dos pequenos, o resto é consequência.” 

Informante 06 – “Sim, como diz Magna Soares, os dois são indissociáveis, eu trabalho muito 

com jogos, e muita leitura livre e direcionada. Nossos alunos possuem defict muito grande de 

aprendizagem, e não possuem hábitos de leitura, que dificulta bastante, por isso exploro o 

lado lúdico.” 

Informante 08 – “Deve! Adequando os livros e elabarando atividades mais reais para as 

crianças.” 

Percebemos com as respostas dadas, que os informantes alegam organizar sua prática 

pedagógica  contemplando  uma adequação do  modelo metodológico, de acordo com  às necessidades 

e possibilidades de aprendizagem dos alunos. Observamos também que, mesmo os mais experientes 

na área de educação, os informantes demonstram interesse na sua própria formação e, 

consequentemente, preocupação com sua atuação. Além de desejarem sempre estudar mais, estão 

predispostos a se apropriarem de outros conhecimentos. E, também, participam das capacitações 

oferecidas pela própria Secretaria municipal de Educação de Campos dos Goytacazes e em outros 

lugares. Há todo um esforço na busca por maior formação, portando, mais conhecimento, que resulta 

em respostas mais concretas. 

A quarta foi com intuito de indentificar: “Qual é o papel do professor diante do 

desafio de alfabetizar?”  

Informante 01 – “Para mim como professora é competir com a leitura de mundo do aluno 

que já vem com uma vivencia de palavras a partir daí é preciso criar estratégias para adequa-

las ao conteúdo em sala de aula.” 

Informante 05 - “Nada fácil, falta tudo na escola, tudo que faço é do meu bolso, e temos que 

abusar da brincadeiras, pois as crianças não conseguem mais ficar 15 minutos sentadas, com 

os jogos consigo dar aula.” 

Informante 07 – “O professor deve usar métodos que venha de encontro com as necessidades 

dos alunos, com o papel fundamental de uma interação diversificada da crianças com práticas 

e materais reais de leitura e escrita.” 

Informante 08 – “ Cada criança aprende de uma maneira e é preciso formas diferentes para 

ensinar o aluno, pra mim  o maior desafio é a falta de recursos.”  
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Averiguamos nessas respostas dadas pelos informantes, que maioria apontou a falta de 

recursos, e da necessidade de adequação dos conteúdos no exercicio da profissão docente ao 

desenvolver um papel que contribua com a melhoria da qualidade do ensino, oportunizando 

um aprendizado significativo com as reais demandas da escola.  

Foi possível perceber que os professores possuem reflexões sobre suas ação e limitações 

quanto o desenvolvimento profissional, necessitando apreender e consolidar novas práticas. 

Ressaltamos que o professore que está sempre em busca de uma formação contínua, tende a ampliar o 

seu campo de atuação.  

Um outro aspecto que depreendemos, foi a aplicabilidade no trabalho do professor, com 

conteúdo mais concretos a realidade escolar e procedimentos metodológicos que vão ao encontro da 

compreensão do aluno, além da utilização de instrumentos adequados.  

A quinta pergunta visou entender:  “Você costuma utilizar o lúdico em sala de aula?  

Todos os informantes apontaram que sim.  Vimos que o interesse pela abordagem da 

ludicidade surgiu a partir da constatação das dificuldades encontradas pelas professores na 

utilização de estratégias pedagógicas, na tentativa de atrair os alunos e conseguir atender as 

demandas escolares. 

Percebemos, pela observação da prática pedagógica, que, muitas vezes, falta ao 

professor a fundamentação desta prática, impedindo-o de perceber a importância de seu 

trabalho. A escola é um lugar privilegiado onde o saber é sistematizado, articulando o saber, o 

fazer, o ser e o relacionar. É na relação que o sujeito se desenvolve, na interdependência 

ensino e aprendizagem. Nesse processo relacional o professor não é responsável apenas pelo 

ensino. 

E por fim, a última pergunta “Cite exemplos de atividades lúdicas associadas ao 

trabalho de alfabetização” 

Informante 01 – “Adoro trabalhar com músicas, parlendas, rimas, jogos da mémoria, 

dramatização, amarelinha e cirandas.” 

Informante 02 – “Jogos e brincadeiras com letras e palavras, mas meus alunos gostam é dos 

jogos em madeira que formam frases através dos desenhos. Outrp jogo é da monanha russa, 

feita em CD, tenho bolas de sílabas, e caixa mágica com sílabas soltas para formar palavras.” 

Informante 03 –  “Jogo de balirinto, jogo da memoria, músicas e teatro.” 
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Informante 08 – “uso e abuso da conversa informal, montagem das palavras, desenhos, sete 

erros, trava-língua, rimas, bingos, dramatização, músicas, tudo relacionado com o tema da 

aula.” 

De acordo com as respostas, vimos que para as professoras, o lúdico surge enquanto 

metodologia alternativa que permite por meio dos jogos e das brincadeiras, que os alunos 

tenham igual oportunidade de aprendizado. 

Assim, com os resultados obtidos, foi possível perceber que os professores possuem 

reflexões sobre suas ação e limitações quanto o desenvolvimento profissional, necessitando 

apreender e consolidar novas práticas. Ressaltamos que o professores que está sempre em 

busca de uma formação contínua, tende a ampliar o seu campo de atuação. Um outro aspecto 

da formação continuada, seria sua aplicabilidade no trabalho do professor, com conteúdo mais 

concretos a realidade escolar e procedimentos metodológicos que vão ao encontro da 

compreensão do aluno, além da utilização de instrumentos adequados.  

Com as respostas, podemos apontar a relevância de oportunizar aos alunos caminhos 

que minimizem os principais problemas encontrados nas escolas, a exemplo o pouco estimulo 

pelas práticas de leitura e escrita. As respostas apontam que a disciplina contribuiu para essa 

ruptura, ressaltando a criatividade e ludicidade dos alunos. As considerações feitas revelam o 

nível de suas expectativas, experiências e conhecimentos adquiridos, como também um 

sentimento de satisfação da tarefa cumprida, sentimento no qual resgata a legitimação da 

construção do saber e a autorreflexão do papel docente. 

Nesse sentido, é que as preocupações norteadoras das pesquisas sobre formação de professores 

têm se ampliado cada vez mais, girando, não apenas em torno dos cursos de formação e de questões 

relativas a atuação dos professores. Nessa perspectiva é que, neste trabalho, abordou as concepções e 

opiniões de professores,  acerca de alguns aspectos relativos à utilização do lúdico no processo de 

alfabetização e letramento. 

 

Conclusão 

O presente estudo teve como objetivo refletir sobre a importância do lúdico no 

processo de ensino aprendizagem, apresentando as concepções de professores da rede 

municipal de ensino que também são alunas do curso de licenciatura em Pedagogia, do 8 º 
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período na modalidade do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (PARFOR), ofertado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense – RJ.  

Para isso, recorremos a aplicação de uma atividade, durante a disciplina intitulada 

“História e Política para a Infância” a fim de depreender seus conhecimentos e aplicabilidades 

sobre: alfabetização, letramento, linguagem, jogos e brincadeiras e suas implicações na 

prática docente. Podemos apontar que durante a execução das aulas, foi possível oportunizar 

uma dimensão interativa e dinâmica das práticas pedagógicas, trazendo uma práxis 

diferenciada ao cotidiano escolar. Nesse intuito, a ludicidade se apresentou como requisito 

fundamental para desenvolvimento da aprendizagem. 

A pesquisa demonstrou também que as professoras buscam em contribuir cada vez 

mais no processo de alfabetização e letramento dos alunos na atuação profissional, as 

atividades abordadas vão dando ênfase a variados gêneros textuais, e a reelaboração de 

atividades voltadas a experiências culturais dos alunos. 

Os informantes confirmam como é importante o desenvolvimento de disciplinas de 

valorização da formação do professor que possibilita a integração dos estudos teóricos com as 

verdadeiras necessidades da realidade escolar, pois é mediante o processo de reflexão sobre 

sua prática dentro da realidade escolar que o futuro professor vai construir uma proposta 

pedagógica voltada paras as reais necessidades do contexto escolar.  

Vale ressaltar, que as práticas pedagógicas tradicionais de ensino  (exercícios de prontidão, 

cópia e memorização) não contempla a aprendizagem significativa, não existe lúdico nesse 

abordagem, esse ensino é como se a escrita entrasse por uma porta e as atividades com outras 

linguagens (música, brincadeira, desenho etc.) saíssem por outra. Assim, valorizamos a presença de 

atividades lúdicas por entendermos que para o processo de alfabetização e letramento  é importante a 

criança ter familiaridade com o mundo dos textos de forma atrativa, divertida,  priorizando relações 

afetivas entre criança/criança e criança/professor, numa lógica de respeito às diferenças.  
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Resumo: Cada vez mais se discute a avaliação como um fenômeno múltiplo e heterogêneo e que tem 

uma importância muito grande no que concerne tanto o ensino como a aprendizagem. Diante disso, 

este estudo propõe um ensaio teórico com vistas à discussão sobre as ferramentas e concepções de 

avaliação, afunilando o debate para as práticas avaliativas de leitura e escrita no ciclo da alfabetização. 

Para a discussão proposta nos baseamos, principalmente nos estudos de Suassuna (2007) e (2005), ao 

tecer considerações no campo da avaliação; Kleiman (2007), contribuindo com o campo do letramento 

Wolf e Lopes (2014) acerca da compreensão leitora e Morais e Brito (2007) ao mencionar a avaliação 

da produção de textos. 
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No contexto educacional brasileiro podemos citar dois tipos de avaliações presentes 

nessa etapa da educação básica: as avaliações em larga escala e as avaliações que ocorrem no 

cotidiano da realidade escolar. A avaliação em larga escala começou a se solidificar e vem 

ganhando cada vez mais importância por desenvolver políticas públicas para aprimorar o 

sistema de ensino. Assim, o foco das avaliações em larga escala está em desenvolver ações 

que melhorem a aplicação do rendimento destinado as nossas escolas, bem como na melhoria 

do rendimento dos nossos alunos. 

 Por outro lado, as avaliações internas, as que acontecem dentro dos espaços escolares, 

possuem uma particularidade, tanto por parte dos professores, como pelas instituições as quais 

estão vinculados. Isso acontece porque existe uma gama de recursos utilizados para avaliar, 

tais como ficha descritiva, atividades, portfólio, documentos da secretaria de educação ou de 

outras secretarias, caderno de campo, provas, entre outros, que além de diversificar a escolha 

do professor, expande as práticas avaliativas, já que vários instrumentos podem ser utilizados 

em momentos distintos.  

É preciso também considerar que a avalição nunca diz respeito à análise apenas de um 

dos polos da aprendizagem, pois, qualquer que seja a forma de avaliação utilizada, o processo 

reflexivo do ato de avaliar envolve tanto o ensino como a aprendizagem como duas medidas 

que se complementam. Isto é, a avaliação vai fornecer subsídios para que se entendam tanto 

os avanços e as estagnações do aluno como ajudam a refletir sobre a prática de ensino 

utilizada, em que o professor revê sua prática e pode ajustá-la à realidade dos alunos. Nesse 

contexto, a avaliação é vista como um objeto de permanente escuta e observação que agrega 

dois polos e não os separa. 

Diante do exposto, este estudo propõe um ensaio teórico com vistas à discussão sobre 

as ferramentas e concepções de avaliação, afunilando o debate para as práticas avaliativas de 

leitura e escrita no ciclo da alfabetização, haja vista que, por ser a avaliação um campo 

multifacetado, é coerente que façamos escolhas de objeto, pois cada etapa da educação básica 

como educação infantil, ensino médio e fundamental tem ações próprias de avaliação. Indo 

mais longe, poderíamos afirmar que cada turma e cada professor adotam mecanismos de 

avaliação que são muito específicos. Contudo, como não vamos analisar práticas de ensino, 

escolhemos a discussão acerca do ciclo de alfabetização e, como podem ser lançados olhares 

sobre esse cenário também diverso, mas que abarca certa lógica, levando em conta a proposta 

do ciclo. 

 

Os diversos paradigmas de avaliação 
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Trataremos nesse tópico acerca dos diferentes paradigmas de avaliação e suas 

características. Para isso, iremos considerar os elementos mais marcantes; devendo estes ser 

considerados como indicadores de certa lógica ou modo de pensar/praticar a avaliação num 

certo tempo e espaço sócio histórico. Segundo Suassuna (2007) e outros estudiosos, existem 

dois grandes paradigmas de avaliação: tradicional (ou classificatório) e reguladora (ou 

formativa).  

De acordo com a autora supracitada, o paradigma tradicional é assim denominado por 

ser aquele que constitui uma tradição, ele se inicia nas primeiras décadas do século XX e vai 

até os anos 90 do mesmo século. No decorrer desse tempo o paradigma foi sofrendo a 

influência de novos elementos, ideologias e fundamentos; porém, em alguns aspectos ele se 

manteve estável: a ideia de classificação, a identificação com a medida, a fixidez dos 

objetivos, a valorização de comportamentos observáveis e a existência de referenciais 

predefinidos de julgamento (SUASSUNA, 2007). 

Apesar desses aspectos marcantes do paradigma tradicional, é possível organizá-lo em 

quatro fases: apontando os elementos, as ideologias e os fundamentos característicos de cada 

uma. Suassuna (2005) nomeou essas fases de: avaliação como medida (teste psicológicos), 

avaliação por objetivos, profissionalização do campo e a lógica neoliberal e de mercado.  

A primeira fase vai do começo do século XX até a década de 30, nela predominaram os 

testes e exames padronizados e objetivos, que tinham por finalidade classificar os alunos. 

Possuía uma base conceitual psicológica/psicométrica e uma concepção racionalista-

empirista, dando destaque a escalas quantitativas e a sistemas de notação, verificação e 

controle (SUASSUNA, 2007). 

Já no período compreendido entre o final dos anos 30 até o começo dos anos 60, é 

possível notar uma mudança no enfoque dado à avaliação; influenciado pela situação 

socioeconômica (necessidade de recuperação econômica e pela expansão da indústria norte-

americana). Nesse dado momento, ocorre o incremento e o controle dos programas 

educacionais, considerados como condição para o desenvolvimento do país (SUASSUNA, 

2007).  

É nesse contexto que no campo educacional “surge” a avaliação por objetivo; esse tipo de 

avaliação tratava de estipular o que o aprendiz deveria ser capaz de fazer ao final do processo 

de ensino-aprendizagem e tinha como princípios básicos: exaustividade do prognóstico, 
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operacionalização comportamental, racionalidade didática e eficácia da aprendizagem 

(SUASSUNA, 2007; 2005).  

Sendo assim, a avaliação consistiria em verificar em que medida os objetivos estipulados 

pelo professor para o aluno no processo de ensino-aprendizagem seriam percebidos em 

comportamentos manifestos no educando. Assim como o modelo anterior, a avaliação por 

objetivo era fundada nas bases do positivismo, da racionalidade industrial e da lógica 

utilitarista. 

Nas décadas de 60 e 70 ocorre a profissionalização do campo da avaliação, nesse período 

houve diversas mudanças sociais, acompanhadas de movimentos militantes em defesa dos 

direitos civis dos negros e das minorias (principalmente nos Estados Unidos). A avaliação 

assume um papel sociopolítico, identificando corretamente os problemas sociais para resolvê-

los através de políticas adequadas e da racionalização da distribuição de recursos, com o 

aporte das diversas ciências humanas e sociais. Diante disso, consolida-se o caráter público e 

político da avaliação se beneficiando da multidisciplinariedade e das pesquisas qualitativas 

que estavam sendo desenvolvidas (SUASSUNA, 2007). 

Por fim, o último paradigma tradicional, compreende o final dos anos 70 e a década de 80, 

é considerado como a fase de consolidação da racionalidade neoliberal e o momento em que a 

educação é equiparada ao mercado. O Estado passa a ter um papel de avaliador, promovendo 

benefícios e serviços para controlar e fiscalizar. Diante disso, a avaliação assume a lógica do 

controle e da racionalidade orçamentária; e os critérios de avaliação são centralizados, 

verticalizados, impostos sem questionamentos (SUASSUNA, 2007). Nessa nova conjuntura, 

Afonso (2000) afirma que os professores são meros executores de currículo e programas 

produzidos em função dos interesses hegemônicos.  

Nessa concepção, e situando a alfabetização, podemos perceber que essas práticas 

avaliativas contribuíam para uniformização das crianças, a avaliação era apenas vista como 

um fim, e não como um processo natural da prática educativa. Mais que isso, essa concepção 

de avaliação era puramente seletiva e não considerava as diversas possibilidades com que 

cada criança podia lidar com o conhecimento do sistema de escrita alfabética. Felizmente, 

com as contribuições da teoria da psicogênese da língua escrita, a qual explanava as hipóteses 

silábicas que as crianças passam até se tornarem alfabetizadas, as práticas e as formas de 

avaliação foram ressignificadas e um novo cenário começou a surgir, de modo que passou a 

ser garantida a promoção continuada, e o erro, nesses termos, passou a ser visto como 
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necessário a aprendizagem e não mais como algo a ser banido.  Remetendo, assim, ao que é 

proposto pelo paradigma regulador; que será tratado a seguir. 

O outro paradigma evidenciado pela autora é o paradigma regulador (formativo), 

segunda ela, a avaliação passa a ser entendida cada vez menos como controle e cada vez mais 

como processo. Corroborando, Estrela e Nóvoa (1999 apud Suassuna, 2005) afirmam que a 

abordagem docimológica tradicional, baseada nos instrumentos e na administração da prova, 

passou a ceder lugar a uma perspectiva centrada nos aspectos metodológicos, isto é, na 

diversificação dos campos de referência da avaliação que passou a contemplar além de aluno 

e professor; o currículo, a escola, a gestão, os sistemas de ensino, etc. 

Para Suassuna (2005), esse novo olhar sobre a avaliação coloca algumas exigências, 

acarretando assim mudanças na própria cultura escolar. Exigências como a reorganização das 

aulas, a reconstrução dos acordos didáticos entre aluno e professor, um trabalho articulado dos 

vários agentes educacionais e um questionamento permanente sobre a relevância dos 

conteúdos a serem ensinados. Sendo assim, o ato de avaliar passa a ser visto não mais como 

produtor de resultados e conclusões definitivas e inquestionáveis, devendo passar por um intenso 

trabalho de interpretação, discussão e crítica envolvendo as partes interessadas; portanto, a validade da 

avaliação vincula-se mais ao processo de reflexão que pode se instaurar do que aos seus 

procedimentos e resultados. 

Contribuindo para essas reflexões, Hoffman (1995 apud Suassuna, 2005) afirma que a 

avaliação ultrapassa a noção de medida e passa a ser vista como questionamento, reflexão 

sobre a ação, como problematização. Luckesi (2000 apud Suassuna) conceitua que a 

avaliação como um juízo de valor sobre dados relevantes, visando uma tomada de decisão 

implicando dois processos articulados e indissociáveis na avaliação, diagnosticar e decidir. 

Fica evidente, portanto, que avaliar não é apenas levantar informações para tomada de 

decisões, dentro de um esquema racionalista de análise e controle, é questionar visões de 

mundo (SUASSUNA, 2005). 

A avaliação não é mais vista, apenas, como uma questão técnica ou metodológica, mas 

também como um empreendimento ético e político. No sentido ético, implica decidir a serviço 

de quem está, quais os seus fins, que usos serão feitos de seus resultados e informações. Já no 

político, amplia os enfoques e procedimentos que levem ao debate, à negociação, às relações 

intersubjetivas que caracterizam as instituições educacionais como espaços de aprendizagem, 
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formação, produção de conhecimentos e valores (RAPHAEL, 1995 apud SUASSUNA, 

2005).  

Na questão na aprendizagem, o professor não tem o papel de levar o aluno a adquirir 

conhecimentos e adotar comportamentos predeterminados, porém, num processo dialógico, 

mediar situações que o levem a incorporar esses conhecimentos e comportamentos de modo 

peculiar, num processo contínuo de caráter cultural e simbólico (BURIASCO, 2000 apud 

SUASSUNA, 2005).  

Portanto, aprender vai além da aquisição de comportamentos e informações, e o 

professor não é mais aquele que “dá e toma a lição”; que conduz e modifica o educando 

fazendo com que este domine progressivamente os conteúdos; cabe a ele atentar para a 

desordem e o imprevisto, respeitando a elaboração do outro, desenvolvendo sua capacidade 

de auto-organização, autoavaliação e autorregulação; residindo nisso a formação.  

Evidencia-se, nesse contexto, que a avaliação formativa visa o diálogo e prevê a 

reorganização constante do processo de ensino. Álvarez (2002) afirma que muitos autores 

consideram que esse tipo de avaliação está mais próximo da busca de conhecimentos, da 

interpretação e da análise crítica e construtiva do que mesmo do juízo. 

Assim sendo, a avaliação situada no contexto da alfabetização assume características 

formativas e essa nova concepção se assemelha a proposta do ciclo de alfabetização, uma vez 

que retrata o pensamento de que todos os alunos podem aprender, mas respeitando o ritmo e o 

percurso que cada aluno faz na busca pelo conhecimento. Nesse sentido, a avaliação 

formativa indica os avanços e explicita os caminhos da aprendizagem que o aluno percorreu 

sem elementos punitivos e sem dados classificatórios. Sendo assim, durante o ano letivo, esse 

tipo de avaliação se constitui como um processo e nunca como produto final; informando aos 

alunos sobre o seu desenvolvimento e subsidiando a ação docente. 

Portanto, o grande papel das avaliações é garantir uma boa qualidade tanto no ensino 

como na aprendizagem, e para que esse êxito se construa é fundamental que os professores 

tenham critérios específicos ao público-alvo que se deseja avaliar, tenha coerência no que 

avaliar e possa se valer de várias formas avaliativas, levando em conta que lidamos com 

sujeitos diversos, que a heterogeneidade faz parte da nossa sala de aula, e, acima de tudo, a 

avaliação pressupõe a formação do sujeito e não a sua classificação. 

Reflexões sobre a avaliaçãos da leitura no ciclo da alfabetização  
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A educação não tem sido a mesma, ao longo do tempo a maneira como se alfabetiza e, de uma 

maneira geral, como se ensina também não. A educação escolar é um processo cíclico, está 

sempre se transformando, buscando alternativas para que a aprendizagem e o ensino sejam 

otimizados.   

Partindo do princípio que o modo como se alfabetiza e como se enxerga a alfabetização 

atualmente não é mais o mesmo de antes, entendemos também que a ação pedagógica não é 

neutra e que a concepção que está presente em cada tomada de decisão dos professores é 

permeada por uma concepção na apropriação do conhecimento. Ou seja, as escolhas 

metodológicas, a forma como se avalia, o valor atribuído à leitura e a escrita assumem diversas 

facetas no interior de cada prática educativa.  

Nesse sentido, refazendo o percurso da alfabetização nas últimas décadas no Brasil, é 

fundamental citar, principalmente, as contribuições de Emília Ferreiro e Ana Teberosky no 

contexto educacional, pois a psicogênese da língua escrita é considerada uma obra que quebra 

paradigmas, evidencia um deslocamento no eixo do ensino para a aprendizagem, já que a criança 

não é mais vista como passiva e constrói gradualmente suas hipóteses sobre o sistema de escrita 

alfabética. 

 De acordo com Morais (2012), a teoria da psicogênese da escrita trouxe grandes contribuições 

ao campo da alfabetização e desbancou a abordagem mais tradicional, como destacamos 

anteriormente. Com isso, necessariamente, houve uma mudança na concepção da alfabetização, 

ao mesmo tempo em que a leitura e a escrita passaram a ser observadas de uma maneira 

diferente.  

Paralelamente aos estudos da psicogênese da língua escrita, em que percebemos 

claramente avanços na maneira como lidávamos com a alfabetização, é preciso mencionar os 

estudos do letramento que, embora se distinga da prática da alfabetização, não deve se sobrepor 

ao estudo sistemático das correspondências entre grafema e fonema, uma vez que apenas o 

contato com vários textos não são suficientes para tornar as crianças alfabetizadas e a dominar as 

convenções regulares e irregulares de um sistema notacional.  

Desse modo, o letramento é observado como um processo que não se encerra e nem é 

marcado pela total ausência nos sujeitos, já que ninguém é totalmente “iletrado”. Ademais, é 

possível observar casos de adultos que nunca foram alfabetizados, mas que apresentam 

diferentes níveis de letramento. Ou seja, cada pessoa tem experiências variadas com as práticas 

de leitura e escrita e, assim, as perspectivas dos letramentos não são singulares. Já a 

alfabetização é um processo finito, que apresenta as facetas psicológicas, psicolinguísticas, 
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sociolinguística e linguística, além dos condicionantes econômicos, culturais e políticos, na 

análise de Soares (2008). Diferenciando-se do letramento, sobretudo pela conclusão a partir da 

aprendizagem de certas competências linguísticas. 

Partindo desse princípio, Kleiman (2007) defende que o letramento foi um termo que aos 

poucos foi se infiltrando no cotidiano escolar e que, a partir do letramento, foi possível perceber 

com mais clareza os aspectos sociais da linguagem, em detrimento do ensino mais tradicional, 

em que nos voltávamos para a aquisição de um código. Segundo a autora, os estudos de 

letramento evidenciam o caráter múltiplo e discursivo das práticas linguísticas, não sendo 

possível reduzir as habilidades de ler e escrever a processos de codificação e decodificação. 

A perspectiva social da língua, enaltecida pelo letramento, mostra que nós podemos 

utilizar a escrita em diversas esferas sociais, seja escrevendo uma carta de reclamação, 

elaborando uma resenha, interpretando uma receita, uma bula de remédio, ao preencher um 

formulário, entre outros. São, portanto, ações que vivenciamos cotidianamente e não se limitam 

aos espaços escolares, pois em uma sociedade grafocêntrica, na qual a escrita está em toda parte, 

percebemos que o uso da língua escrita não se distancia das atividades cotidianas. 

Nesse sentido, pensar no letramento em sala de aula e principalmente na etapa da 

alfabetização, quando o discurso acadêmico é tão enfático ao defender a premissa do alfabetizar 

letrando, é pensar em elementos para que haja o ensino sistemático da língua, mas sem 

desprender daí a necessidade de articular a abordagem do letramento alinhada à prática social 

dos estudantes. 

 

Assim, o professor que adotar a prática social como princípio organizador do ensino 

enfrentará a complexa tarefa de determinar quais são essas práticas significativas e, 

consequentemente, o que é um texto significativo para a comunidade. A atividade é 

complexa porque ela envolve partir da bagagem cultural diversificada dos alunos 

que, antes de entrarem na escola, já são participantes de atividades corriqueiras de 

grupos que, central ou perifericamente, com diferentes graus e modos de 

participação (mais autônomo, diversificado, prestigiado ou não), já pertencem a uma 

sociedade tecnologizada e letrada. (KLEIMAN, 2007, p. 09). 

 

 

Diante disso, a questão fundamental que se coloca, levando em conta o impacto do 

letramento no ensino, não está na primazia dos conteúdos a serem ensinados na sala de aula, 

mas em como é possível utilizar essa escrita de cunho social para contribuir com as práticas 

de leitura e escrita dos nossos alunos. Um ponto inicial, para a autora supracitada, seria a 

utilização de textos do dia a dia e de valor pedagógico, que ampliam o repertório textual dos 

alunos. Isso acontece porque, ao agir dessa forma, o professor traz à tona o conhecimento 

prévio que cada aluno possui e a partir desses saberes iniciais, interligados com a prática 

social, é possível criar um ambiente em sala de aula que dê ênfase a atividades significativas, 
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pois essas partem da vida social e ganham mais sentido e significado do que simplesmente 

aplicar regras de gramática. Os textos na sala de aula têm uma funcionalidade na experiência 

de vida do aluno e é fazendo essa ligação que o uso dos gêneros na sala de aula fazem mais 

sentido, sem modelagem e regras preestabelecidas.   

Nesse cenário, em que o letramento assume um importante papel no contexto escolar, 

tanto do ponto de vista do ensino, como também da aprendizagem, vamos destacar a 

importância de compreendermos como se dá a compreensão leitora e como o professor avalia 

essa habilidade. 

A compreensão leitora, como o próprio nome indica, é compreender o texto, entender 

e interpretar os diversos sentidos que um texto pode ter. Como já apresentamos, é de consenso 

acadêmico que a leitura superficial, que incide prioritariamente sobre um código, deve ser 

superada, e, aliado a isso, a interpretação literal, com perguntas sobre o texto com respostas 

explícitas, incentivam muito mais a avaliação sobre o reconhecimento dos sentidos do que a 

construção desses. Assim, “a compreensão da leitura existe quando há a extração de sentido 

do texto, relacionando o que já se conhece com aquilo que se quer saber ou experimentar”. 

(WOLF e LOPES, 2014, p. 180). 

Com isso, a compreensão leitora requer a mediação docente para que as perguntas 

referentes ao texto estimulem a criatividade, sem caminhos fixos, pois a maneira como cada 

aluno lê e interpreta o texto é diversa, por mais que exista um caminho indicado pelo autor. É 

por isso que o papel do professor, sobretudo no ciclo da alfabetização, quando as crianças 

estão começando a aprender sobre o sistema notacional, se faz tão importante, uma vez que as 

perguntas menos evidentes e mais críticas são aquelas que garantem uma compreensão mais 

global e significativa do texto.  

Seguindo o pensamento das autoras, hoje se considera que há dois movimentos 

importantes que um leitor faz para compreender o texto. O primeiro é chamado de movimento 

ascendente, quando a leitura ocorre muito mais pela análise de dados parciais do texto, 

compreendendo-o paulatinamente por meio da identificação de palavras e frases para alcançar 

um entendimento mais global. Por ser uma leitura mais lenta e com pouca fluência, há pouco 

espaço para ler as entrelinhas e pode haver dificuldades de compreensão das principais ideias 

do texto. 

Já o movimento descendente, ocorre quando há uma maior fluência de leitura, quando 

o leitor parte das questões macrotextuais para as microtextuais e consegue perceber com mais 

clareza as ideias do texto sem se ater aos dados textuais. Nessa circunstância, existe um 
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processamento mais dedutivo, em que se realizam previsões e adivinhações sobre o assunto 

tratado. 

Segundo Wolf e Lopes (2014), no período da alfabetização o movimento ascendente 

se destaca e é normal, levando em conta a inicialização com os segmentos linguísticos de 

maneira mais sistemática. Dizem as autoras: 

 

O período da alfabetização, pode-se afirmar, é uma fase em que o processamento 

ascendente tem um forte predomínio com relação ao descendente. Um aspecto a ser 

enfatizado é o de que, para a efetivação da leitura, é fundamental que os processos 

de decodificação sejam bem desenvolvidos, com relações entre fonemas e grafemas 

bem estabelecidas, garantindo a fluência necessária para permitir que se acesse e 

compreenda o conteúdo lido. Para dominar esse processo, os recursos de atenção e 

memória são bastante exigidos do pequeno leitor durante a alfabetização. (WOLF 

e LOPES, 2014, p. 182). 

 

Então, é importante que se estimule e se valorize o papel ativo das crianças na 

compreensão do texto, com perguntas menos pontuais, mas também é necessário que haja 

um ensino sistemático das correspondências entre fonema e grafema, pois, sem esse acesso 

básico ao conhecimento, o entendimento global do texto estará em risco.  

  

Com respeito ao desenvolvimento das estratégias de leitura utilizadas pela 

criança no período inicial de escolaridade, a psicóloga Uta Frith (1985) 

identificou no desenvolvimento da leitura as seguintes fases: 1) pictórica, 

quando a criança ainda não compreendeu a lógica da escrita e faz o 

reconhecimento das palavras de forma global, explorando os traços visuais; 

2) fonológica, quando ocorre a associação da cadeia de palavras à sua 

pronúncia, pela conversão fonema-grafema, desaparecendo o tratamento 

global da palavra;  3) ortográfica, quando ocorre a identificação visual das 

palavras por seu conjunto de letras e o tempo de leitura já não depende mais 

do tamanho da palavra ou de sua complexidade, mas principalmente da 

frequência com que a palavra aparece na língua. Stanislas Dehaene (2012, p. 

217) pondera que essas etapas não são distribuídas de forma rígida e que, 

continuamente, a criança passa de uma etapa a outra, numa escala de alguns 

meses a alguns anos. (WOLF e LOPES, 2014, p. 183). 

 

Diante do exposto, notamos que o desenvolvimento da compreensão leitora não 

acontece de uma hora para outra e as categorias não são estanques, lidamos com crianças, 

com particularidades e singularidades que precisam ser respeitadas. O desenvolvimento das 

estratégias de leitura é fundamental para que os aprendizes possam enriquecer a compreensão 

do texto, mas essas estratégias precisam ser mediadas na sala de aula com boas práticas que 

estimule o raciocínio e a criatividade infantil, não se deve treinar e sim aguçar o pensamento 
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dedutivo e inferencial. Portanto, a compreensão leitora é um fator complexo e avaliar exige 

mais do que apresentar respostas prontas. 

Em função disso, o trabalho com o texto na sala de aula precisa ser minucioso e sair da 

superficialidade com que tantas vezes é realizado. E na alfabetização, a criança precisa refletir 

constantemente sobre o que está lendo e também muitas vezes escrevendo, por meio das 

atividades metalinguísticas, ou seja, aquela em que há análises mais específicas sobre as 

partes do texto e que podem efetivar a capacidade de compreensão dos sentidos expressos. E 

no que concerne à avaliação da compreensão leitora, ela deve acontecer a partir da associação 

entre o entendimento de um conceito e a ativação de conhecimentos prévios acionados pelo 

leitor para compreender o texto. Ainda, vale ressaltar, que a compreensão leitora é uma 

habilidade muito complexa e que não pode ser medida facilmente, por isso, é importante 

utilizar mais de um instrumento de avaliativo.  

 

A avaliação da escrita e as implicações pedagógicas 

 

É notório que o tratamento destinado à escrita na sala de aula, sobretudo no ciclo de 

alfabetização pode variar bastante, conforme as concepções teóricas que se adotam no campo 

linguístico. Diante disso, iniciamos a discussão com o estudo de Conceição (2000), que 

aponta como o ensino da língua escrita vem sendo modificado a partir das concepções de 

linguagem que permeiam a prática de ensino. De acordo com ela, a produção de textos é uma 

das grandes preocupações de professores de Língua Portuguesa e entre os professores 

alfabetizadores essa também é uma preocupação recorrente, pois, de acordo com a concepção 

de alfabetização, a escrita pode representar a fase em que a criança está em relação ao sistema 

notacional e isso pode ajudar o professor a escolher os melhores caminhos didáticos para que 

os aprendizes avancem.  

Assim, partindo dos pressupostos apresentados no ensaio, entendemos e acreditamos 

que o ensino da escrita é mais significativo quando os textos produzidos em sala de aula são 

resultados do diálogo, da produção discursiva entre alunos e professores e quando esses 

professores não são considerados os únicos interlocutores de seus alunos, mas quando a 

escrita é vista em seu caráter social e tem uma função que extrapola a simples execução de 

uma atividade. 

De acordo com Leal; Melo (2006, p. 15) a produção de textos é postulada por três 

princípios básicos, a saber: 
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(1) o ingresso no mundo da escrita ocorre mesmo antes de os alunos terem se 

apropriado da escrita alfabética; (2) no entanto, a apropriação do sistema alfabético 

possibilita maior reflexão sobre a organização textual e sobre o próprio conteúdo; 

(3) diferentes situações de escrita exigem diferentes capacidades e conhecimentos. 

Portanto, propomos que, para ensinar a elaborar textos, é fundamental propiciar 

muitos e variados momentos de escrita de textos e, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, dar atenção especial ao ensino do sistema alfabético de escrita, sem 

que sejam deixados de lado os momentos de produção de textos coletivos e em 

grupos. Além disso, sugerimos que as crianças, desde muito cedo, se arrisquem a 

escrever textos individualmente, mesmo que ainda não dominem os princípios do 

nosso sistema de escrita. 

 

 

Nesse sentido, algumas etapas da produção de texto devem ser respeitadas, como por 

exemplo, o planejamento (sobre o que dizer, para quem dizer e como dizer), a etapa de pôr as 

mão na massa (a escrita propriamente dita) e, finalmente, a etapa da reescrita para ajustar a 

escrita com a orientação docente do que foi solicitado. Assim, a escrita deve ser enxergada 

como um processo de construção, não é só uma atividade para aplicar as regras da gramática, 

mas tem uma função comunicativa importante e se efetiva na singularidade do dizer que cada 

estudante apresenta. 

Essas afirmações ganham força com os dados fornecidos pela pesquisa de Conceição 

(2000) uma vez que o estudo se baseou na proposta didática da reconstrução da discursividade 

manifestada em textos produzidos por alunos no início do terceiro grau. A pesquisadora 

coletou 77 textos escritos, e submeteu a pesquisa em três momentos analíticos. O primeiro 

momento foi exploratório e a pesquisadora constatou que as redações não apresentavam um 

diálogo, eram insuficientes nos aspectos discursivos, pois tinham um caráter mais formal e 

estrutural do texto. Depois disso, foi analisado em quais aspectos os textos se assemelhavam a 

uma redação escolar, levando em conta o grau de formalidade e o modelo pré-estabelecido 

que muitas redações têm. E, finalmente, pode perceber como essas formalidades foram 

desconstruídas a partir da proposta da reescrita.  

Após a análise dos dados, ela verificou que, por meio da reconstrução da 

discursividade, a partir da proposta de reescrever os textos, os alunos perceberam que escrever 

não é algo pronto e acabado, mas é um processo reflexivo, que produz sentidos e não somente 

segue modelos. Ainda segundo a autora, a reconstrução da discursividade não é algo que 

acontece do dia para a noite e nem é só reescrever o texto que existe a garantia desse 

elemento, mas é pelo trabalho contínuo de professores e alunos sobre a língua e sobre os 

textos elaborados que é possível incorporar elementos expressivos aos textos e selecionar 

efeitos de sentidos, com esse trabalho dialógico os alunos conseguem fugir de padrões 
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escritos mais tradicionais, deixando menos evidente a forma e mais evidente a função com 

que a escrita se concretiza. 

Sendo assim, o ensino sistemático do sistema de escrita alfabética e a produção de 

diversos textos são essenciais para que as crianças consigam avançar no aprendizado, mas é 

também fundamental que lhes sejam ofertadas modelos textuais de leitura que lhe darão 

suporte e reflexão para atingir os fins da escrita. Ou seja, além de produzir textos, as crianças 

precisam ler, pois é ampliando as possibilidades de leitura, com os vários textos que circulam 

na sociedade, que elas poderão ter um repertório textual mais apurado e com isso tornar a 

prática de escrever textos mais simples. 

Assim como a leitura, a escrita precisa ter seu espaço em sala de aula visando 

situações contextualizadas, com situações de produção comunicativa diversas. Ao mesmo 

tempo, as crianças em fase inicial de alfabetização estão escrevendo para aprender a escrever 

e quando ainda não possuem os conhecimentos consolidados para produzir textos é 

importante que se valorize as tentativas de escrita, que façam textos espontâneos e percebam a 

sala de aula como um lugar de problematização das situações do dizer e com essa 

problematização possam ser estimuladas a ler criticamente seus próprios textos, com 

princípios metacognitivos e metalinguísticos devidamente planejados e orientados e 

supervisionados.  

Com isso, a escrita deve assumir o papel de interlocução e diálogo, e a avaliação, vista 

como uma partilha, na qual a atuação didática específica para esse tipo de produção de textos 

corrobora para que o aluno perceba os aspectos sócio-históricos que permeiam a escrita. A 

partilha na avaliação se dá porque o ato de constituição de textos é um momento de 

aprendizagem tanto de professores como de alunos, e a sala de aula como espaço interlocutivo 

privilegiado, mostra caminhos mais criativos na construção textual.  Sendo assim, corrigir 

textos, avaliar a escrita dos alunos é mais do que apontar os erros e identificar os problemas 

gramaticais, mas demonstrar como os aspectos linguísticos produzem efeitos de sentido e 

como a escrita é o resultado de um processo de reflexão constante. Saindo, assim, do 

paradigma tradicional/classificatório para o paradigma formativo/regulador. 

Então, no que tange a avaliação escrita, é importante frisar que ela é uma ação 

processual, dinâmica, levando em conta a parceria discursiva que se estabelece entre alunos e 

professores. É importante reiterar, que as produções e/ou tentativas de produções escritas 

precisam ser analisada pelos professores em sua totalidade, entendendo como cada criança 

constrói sua hipótese de escrita, como ela reflete para escrever e como ela consegue alcançar 
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os resultados. Avaliar não é somente observar em qual nível o aprendiz se encontra, mas 

descobrir caminhos possíveis para que os estudantes se tornem autônomos e críticos. 

Diante do que apresentamos até aqui, percebe-se a complexidade ao avaliar a leitura e 

a escrita por envolver duas habilidades que, embora se complementem numa perspectiva 

sociointeracionista, precisam ter suas habilidades respeitadas, tanto no ensino quanto na 

avaliação. Em meio a isso, reiteramos que a heterogeneidade é estruturante e compõe o 

universo da sala de aula, o que nos remete a ideia de que o trabalho com essas habilidades 

pode ser tornar multíplice.  

Para finalizar, quando falamos de textos escritos, na fase alfabetização, deve-se 

considerar desde a simples construções de frases até os textos; considerando sua totalidade e 

entendendo que cada criança constrói, nessas produções, sua hipótese de escrita. Avaliar não é 

somente observar em qual nível ela se encontra, mas descobrir caminhos possíveis para que os 

estudantes se tornem escritores autônomas e situadas historicamente. 

Considerações finais 

Finalizadas as apresentações teóricas desse trabalho, reiteramos a complexidade do 

fenômeno avaliativo e consideramos importante que se desenvolvam estudos e pesquisas a 

fim de contribuir para a discussão desse tema multifacetado e que faz parte, é inerente à 

prática educativa. Com isso, e mesmo sem fazermos análises de práticas docentes, 

acreditamos que mesmo que exista um consenso em torno do que avaliar e de como avaliar, a 

partir da nossa exposição, há distinções estruturantes na maneira como cada professor avalia, 

levando em conta sua concepção de linguagem, suas crenças pessoais, seus instrumentos 

avaliativos, bem como a instituição de que cada educador pode fazer parte. 

Entendemos que as avaliações da leitura e da escrita precisam ter suas especificidades 

respeitadas, ambas são muito complexas, que devem acompanhar o planejamento do professor 

e ter critérios definidos e justos para favorecer a discursividade em sala de aula. Ou seja, por 

mais que se faça importante o ensino sistemático do sistema notacional no período da 

alfabetização, a “caça aos erros” e a classificação do que é certo e do que é errado, tanto na 

leitura, como na escrita, não ajudam os alunos no processo de reflexão sobre a língua. Na 

leitura, destacamos que, mais do que incentivar o reconhecimento de sentidos e a 

decodificação, é preciso aguçar nos estudantes o raciocínio crítico e uma postura ativa na 

leitura a fim de que possam dialogar com texto. Na escrita, destacamos a importância de 

mobilizar os conhecimentos que os alunos já possuem com o saber que eles irão construir na 



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

 

883 

 

escola, mostrando que a escrita que circula na sociedade não se afasta do que se pode fazer na 

escola e que, por isso, tem uma função social estruturante. 

Por fim, espera-se que o professor comprometido como uma educação democrática 

compreenda que avaliar é mais que tomar a lição ou controlar o aluno para que ele domine 

progressiva e cumulativamente os conteúdos. A avaliação docente deve contribuir para que o 

estudante desenvolva sua capacidade de auto-organização, autoavaliação e autorregulação; 

conduzindo um processo avaliativo fundamentado no diálogo e que contribua, quando 

necessário, para a reorganização constante da prática pedagógica. 
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Resumo: O presente artigo busca relatar práticas de alfabetização vivenciadas no PIBID/Pedagogia 

anos iniciais, desenvolvidas com crianças do 1º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

estadual, situada em Belo Horizonte/MG. Por considerar que todos os sujeitos têm direito a um 

processo de alfabetização que se desenvolva em situações de letramento (Soares, 2004, 2016), a 

proposta de intervenção baseou-se na metodologia de sequência didática (Schneuwly e Dolz, 2004). 

Quanto aos efeitos destas práticas pedagógicas sobre os níveis psicogenéticos, os resultados 

mostraram que no mês de março, apenas 32% das crianças dominavam as relações grafofonêmicas. 

Após o desenvolvimento da sequência didática que conciliava a exploração de palavras envolvendo 

rimas e aliterações, leitura e produção de gêneros textuais, tendo o gênero autobiografia como fio 

condutor das atividades, constatamos que todas as crianças avançaram quanto ao nível conceitual da 

escrita e no final do mês de novembro, 96% dominava as relações grafofonêmicas.  

Palavras-chave: Alfabetização e Letramento de crianças. Consciência Fonológica. Gêneros textuais. 

      

Introdução 

Este relato tem por objetivo apresentar as práticas de alfabetização e letramento 

realizadas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (PIBID-FAE/UFMG) desenvolvidas no 

1º ano do ensino fundamental numa escola pública de Minas Gerais. O PIBID-FAE/UFMG 

foi criado em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) em outubro de 2008.  A finalidade inicial do programa é aproximar os estudantes 

das licenciaturas à realidade da educação básica articulada à educação superior, tendo apoio 

financeiro da CAPES, que custeia bolsas para todos os sujeitos envolvidos (estudantes, 

professores da educação básica e professores do ensino superior), garantindo assim uma 

parceria sólida e responsável entre universidade e escolas públicas. 

O PIBID desenvolvido no curso de Pedagogia, subprojeto anos iniciais, iniciou-se em 

2015, tendo como escola parceira o Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), com a 

intenção de discutir e promover práticas pedagógicas inovadoras em processos de 

aprendizagem significativos na alfabetização.  
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A atividade que será relatada neste artigo foi desenvolvida em 2017 em uma turma 

composta por 25 crianças com idade de 6 anos e contou com a participação de três estudantes 

do curso de Pedagogia, a professora da escola de educação básica e a professora coordenadora 

do projeto pertencente ao quadro de docentes da UFMG. O planejamento das atividades era 

realizado na Faculdade de Educação em reuniões semanais de 4 horas sob a coordenação da 

professora do ensino superior e as atividades eram desenvolvidas na escola numa frequência 

de dois dias semanais de 4 horas cada, sob a coordenação da professora da escola de educação 

básica, totalizando doze horas semanais de trabalho no projeto. 

Durante as reuniões de planejamento, foram feitos estudos teóricos sobre os temas da  

Alfabetização e letramento, Magda Soares (2004), consciência fonológica, Artur Gomes de 

Morais (2012); Faceta linguística da alfabetização, Magda Soares (2016); Procedimento de 

sequência didática para ler e escrever gêneros textuais, Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz 

(2004) e  Psicogênese da Língua Escrita, Emilia Ferreiro  e Ana Teberosky (1985, 2001). 

As práticas pedagógicas desenvolvidas no projeto visavam a apropriação do sistema 

de escrita alfabética, em sua faceta linguística, a partir da promoção de experiências sociais de 

leitura e escrita – faceta sociocultural, focalizando as habilidades de compreensão e produção 

de gêneros textuais – faceta interativa. Como aponta Soares, 2016, p. 35, 

A aprendizagem inicial da língua escrita, embora entendida e tratada como 

fenômenos multifacetado, deve ser desenvolvida em sua inteireza, como um 

todo, porque essa é a natureza real dos atos de ler e de escrever, em que a 

complexa interação entre as práticas sociais da língua escrita e aquele que lê 

ou escreve pressupõe o exercício simultâneo de multas e diferenciadas 

competências, É o que se tem denominado alfabetizar letrando. (SOARES, 

2016, P. 35) 

Deste modo, partindo-se da premissa de alfabetizar letrando, as práticas pedagógicas 

realizadas valorizavam a linguagem como lugar de constituição de relações sociais em que os 

falantes são sujeitos dessa ação. Para isto os gêneros textuais são importantes aliados, pois 

atuam como agentes sociodiscursivos que agem e dizem sobre o mundo, constituindo-o. 

Como aponta Schneuwly e Dolz (2004, p.97), “uma sequência didática tem, precisamente, a 

finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, 

escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação”. 

O modelo de sequência didática proposto por Schneuwly e Dolz (2004) permite a 

organização sistemática de atividades escolares em torno de um gênero textual, oral ou 

escrito. Os autores explicam que para propiciar a construção de conhecimento sobre 
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determinado gênero a sequência didática deve contemplar o seguinte esquema: 1) 

apresentação da situação (contextualização); 2) produção inicial do gênero textual a ser 

estudado; 3) organização dos módulos com base na avaliação da produção inicial e 4) 

produção final, revisão do gênero textual, observando os aspectos funcionais, estruturais e 

gramaticais.  

A sequência didática (SD) do gênero autobiografia foi organizada considerando que 

estávamos no início do ano e era o primeiro contato entre a professora, as monitoras e as 

crianças. O gênero autobiografia funcionou como um suporte no momento da apresentação 

dos integrantes do grupo. Deste modo, o gênero autobiografia promoveu tanto a socialização 

quanto o processo de autoconhecimento, estimulando as crianças a falarem sobre si mesmas, 

expondo sobre seus gostos, preferências e modos de lidar com sua autoimagem. Além da 

autobiografia, as crianças também desenharam seus autorretratos e na sequência, criaram um 

personagem e foram instadas a produzir frases que rimassem, envolvendo as características 

desses personagens inventados e produziram um gênero inspirado nas quadrinhas. Deste 

modo, as crianças trabalharam com classes de palavras que servem para nomear as 

características físicas e de personalidade (adjetivos), tanto delas quanto dos personagens 

fictícios criados por elas. Ao final, as crianças produziram um livro composto pelo perfil do 

personagem inventado, uma quadrinha sobre esse personagem, a autobiografia e o 

autorretrato.       

A sequência didática: objetivos e desdobramentos  

A partir do objetivo de proporcionar às crianças do 1ª ano o domínio do gênero 

autobiografia e oferecer experiências comunicativas adequadas ao seu uso, foram 

desenvolvidas atividades tendo como foco a funcionalidade e estrutura composicional do 

referido gênero, além disso foram desenvolvidas atividades envolvendo rimas e aliterações, 

voltadas para o processo de apropriação do sistema de escrita.  

Inicialmente foi realizada uma avaliação diagnóstica para mapear os conhecimentos 

prévios das crianças sobre o gênero autobiografia e sobre as hipóteses de escrita da turma.  A 

avaliação contemplou as seguintes capacidades: 1) compreender as diferenças existentes entre 

os sinais do sistema de escrita alfabética e outras formas gráficas e sistemas de representação; 

2) identificar letras do alfabeto; 3) identificar sons no início de palavras; 4) ler palavras 

compostas por sílabas canônicas; 5) reconhecer as formas gráficas destinadas a marcar a 

segmentação na escrita (espaçamento entre palavras); 6) localizar informação explícita em 
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textos de curta extensão, que apresentam diferentes níveis de complexidade; 7) reconhecer 

rimas; 8) inferir informações. A produção escrita inicial do gênero autobiografia foi 

apresentado no formato de um esquema de texto lacunado (Meu nome é ____, tenho ___ 

anos. A cor dos meus cabelos é ______. No final de semana, eu gosto de _____). Esse 

formato adaptado do gênero foi utilizado, considerando que as crianças não estavam 

alfabetizadas e desconheciam a estrutura do gênero autobiografia.  

Das 25 crianças avaliadas, 25% ainda não reconhecia todas as letras do alfabeto. 68% 

das crianças já conseguiam ler palavras com sílabas canônicas, como bola e macaco, por 

exemplo, entretanto, 65% ainda não conseguia identificar sons iniciais em palavras ou 

identificar rimas. Na leitura, quase metade das crianças não identificava inferência em tirinha 

(texto com imagem).  

Para fazer a análise das hipóteses de escrita, baseamos nos estudos da Psicogênese da 

Língua Escrita de Ferreiro e Teberosky (1985, 2001), que descreve quatro fases distintas do 

processo de  construção do sistema de escrita alfabética, são elas: 1) Fase pré-silábica: nesta 

fase a criança não estabelece relação entre as letras e os sons da língua falada; 2) Fase 

silábica: início da fonetização da escrita, em que a sílaba é representada com uma letra, 

podendo ter valor sonoro ou não; 3) Fase silábico-alfabética: fase de transição, em que 

convive-se com a hipótese silábica e com a percepção fonêmica, onde algumas sílabas são 

representadas por mais de uma letra, mas não de forma sistemática. 4) Fase alfabética: 

domínio da relação entre grafemas e fonemas.  

Ao avaliar as hipóteses de escrita das crianças constatou-se o seguinte perfil 

psicogenético da turma (Quadro 1):  25% pré-silábicas, 40% silábica; 4% silábico-alfabética e 

32% alfabética, demonstrando a heterogeneidade da turma quanto ao processo de apropriação 

do sistema de escrita. 

Quadro 1 - Perfil psicogenético inicial da turma.  

Avaliação Nº de crianças Pré-Silábico Silábico Silábico 

Alfabético 

Alfabético 

AV1 25 6 10 1 8 

Fonte: Relatório das bolsistas, PIBID, 2017.  
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Em consonância à psicogênese da escrita, os estudos sobre consciência fonológica 

também embasaram o trabalho realizado com as crianças. A consciência fonológica é um 

conjunto de habilidades que favorece uma reflexão metalinguística das unidades sonoros das 

palavras. Essas habilidades não são inatas aos sujeitos, devem ser desenvolvidas durante o 

percurso escolar inicial e colaboram eficazmente para o desenvolvimento da hipótese de 

escrita alfabética (MORAIS, 2012). 

Com base nos resultados da avaliação diagnóstica, foram elaborados os módulos da 

SD. A seguir, vamos detalhar algumas atividades desenvolvidas. É importante ressaltar que se 

estabeleceu, no início de cada atividade, uma rotina de leitura literária e também a 

apresentação das biografias ou autobiografias dos autores/as dos textos lidos, que consistiam 

basicamente nos seguintes aspectos: nome completo; data e local de nascimento/falecimento; 

trajetória pessoal e profissional. Também foram exploradas as fotografias dos autores.  

Os livros que foram selecionados para o trabalho com o gênero autobiografia tratavam 

de características físicas e de personalidade dos personagens e outros continham rimas e 

aliterações que, segundo Soares (2016) e Morais (2012), são essenciais para desenvolver 

atividades sistemáticas que auxiliam no processo de compreensão do sistema de escrita 

alfabética.  

Iniciamos o primeiro módulo com a leitura da obra “Estou Sempre Mudando" de Bob 

Gill e Alastair Reid (2009). Em seguida, foi feita a apresentação da biografia e imagem dos 

autores e ilustradores, com o objetivo de apresentar o gênero biografia e autobiografia para as 

crianças (fig.1). 

Figura 1 - Apresentação da biografia e imagem do autor Bob Gill por uma das monitoras.  
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Fonte: Relatório das monitoras, PIBID, 2017.  

A partir da leitura do texto literário, foram desenvolvidas habilidades de consciência 

fonológica e de (re)conhecimento das letras do alfabeto, para esse fim, a primeira proposta de 

atividade envolveu a produção, em dupla, de letras móveis (alfabeto) que seria utilizado em 

atividades em sala.  

Com o recurso das letras móveis, elaboramos uma atividade que foi realizada em 

duplas, formada por crianças com diferentes hipóteses de escrita, envolvendo principalmente 

o reconhecimento de letras iniciais de palavras que apareciam na narrativa da história, como 

“fraco” e “forte”, por exemplo. As crianças utilizaram as letras móveis para a escrita das 

palavras, antes de registrá-las no papel, dessa forma as duplas interagiam a partir da 

manipulação das letras, elaborando propostas para a escrita das palavras, sob a tutela das 

monitoras, que faziam questionamentos às crianças sobre as hipóteses produzidas (conflito 

sociocognitivo).   

No segundo módulo, com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento das 

habilidades de consciência fonológica, optamos por utilizar os jogos produzidos pelo Centro 

de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) em parceria com o Ministério da Educação (MEC). A turma foi dividida em 3 grupos: 

o primeiro grupo foi composto pelas crianças que ainda encontravam dificuldades para 

reconhecer e nomear as letras do alfabeto (crianças com hipótese pré-silábica), sendo 

selecionado o jogo “O bingo da letra inicial”. O segundo grupo foi composto pelas crianças 

com hipótese silábica e o jogo selecionado foi o “bingo dos sons iniciais” que possibilita 

desenvolver a consciência fonológica, por meio da exploração dos sons das sílabas iniciais 

das palavras (aliteração). O terceiro grupo foi formado pelas crianças com hipótese silábico-

alfabética e alfabética e o jogo selecionado foi “Quem escreve sou eu”, tendo como objetivo 

consolidar as correspondências grafofônicas: “levar os alunos a escrever palavras, compará-

las com as cartelas de correção e com a escrita de outros colegas é uma prática que os leva a 

tentar registrar todos os fonemas”. (LEAL, 2009).  

No terceiro módulo realizamos a leitura  das obras “Quando Estela Era Muito Muito 

Pequena” de Marie-Louise Gay (2010) e “Branca de Neve e os Sete Anões”  de Flávia e 

Álvaro Muniz, a partir desses dois livros elaboramos propostas de atividades que foram 

realizadas em duplas,  ainda com a utilização do recurso didático das letras móveis.  
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Vamos detalhar a sequência de atividades desenvolvida com o livro “Branca de Neve 

e os Sete Anões de Flávia Muniz e Álvaro Muniz”. A leitura dessa história foi feita no pátio 

da escola e essa ação de ler as histórias em outro espaço, foi uma decisão acertada, porque 

bem próximas umas das outras, as crianças conseguiram manter a atenção, ouviam bem a 

história lida pela monitora e puderam também visualizar as imagens do livro. 

 

Fig.2: Capa do livro.             Fig.3: Leitura feita pela monitora no pátio.               Fig. 4: Atividade.  

                                                

Fonte: Relatório das monitoras, PIBID, 2017.  

Ao ler o título da história “Branca de Neve e os sete anões”, as crianças ficaram muito 

animadas e reconheceram a história. Algumas crianças já foram antecipando o enredo, 

dizendo que a Branca de Neve ia morrer, tinha anões e que no final, ela ia viver feliz para 

sempre com o príncipe. Uma criança foi capaz de perceber que “a história estava rimando”.  

Nesta versão da clássica história de Branca de Neve, a madrasta tenta matar Branca de Neve 

com um cinto, um pente e, por fim, uma maçã envenenada, e as crianças ficavam ansiosas 

perguntando quando é que ia aparecer a maçã envenenada.  Outras vezes, se manifestaram 

dizendo que a história estava diferente daquela que elas já conheciam. Ao final da leitura do 

conto, as crianças aplaudiram e disseram que queriam que fosse lido novamente.  

Após a leitura da história, foi apresentada a imagem de cada anão, seguido de seu 

nome, suas características físicas e de personalidade. Após essa explicação, foram dispostas 

no chão várias tiras de papel com a escrita de algumas características dos personagens, como 

bondoso, educado, zangado, amoroso, inteligente, ansioso, por exemplo (fig.4). 

Nessa atividade foi possível trabalhar com a comparação entre o conto clássico de 

Branca de Neve e a versão lida, assim as crianças puderam construir sentidos para a leitura, a 

partir da intertextualidade, uma vez que elas conheciam uma versão da história, que serviu de 

ponto de partida para fazer comparações entre o texto lido e a versão conhecida, acompanhar 
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os acontecimentos, indicando semelhanças e diferenças, mobilizando a atenção, antecipando a 

leitura,  comparando, levantando hipóteses e construindo inferências.   

Para a produção da autobiografia, utilizamos o recurso do texto lacunado. Esse recurso 

foi usado considerando a heterogeneidade da turma no que se refere ao processo de 

apropriação da escrita, ou seja, muitas crianças ainda estavam em processo de consolidação da 

hipótese alfabética. A escrita do texto, a partir de um esquema lacunado se mostrou muito 

produtiva e auxiliou a criança na atividade de leitura e a descobrir, a partir de marcadores, no 

caso o traço, onde ela deveria inserir a palavra. As crianças conseguiram acompanhar a leitura 

do texto feita pelas monitoras, entenderam a estrutura composicional do texto e puderam 

completar as lacunas do texto, levando em consideração suas características físicas e de 

personalidade (fig.6). Primeiro a criança completou o texto a partir de suas hipóteses e após 

um tempo foi feita a revisão com apoio das monitoras (fig.7). 

 

Fig. 6: 1a versão da autobiografia.        

Fig.7: Versão final da 

autobiografia.  

 

 

 

              

Fonte: Relatório das monitoras, PIBID, 2017. 

Ainda dando continuidade à exploração das características físicas e de personalidades, 

as crianças foram solicitadas a criar um personagem e definir a cor dos olhos, dos cabelos, ou 

seja, indicar as características físicas e também de personalidade e, por fim, inventar um nome 

para o personagem. Esse gênero textual foi definido como perfil do personagem inventado. 

Cada criança criou um personagem com seu respectivo desenho (fig.8). Em outro momento, 

esse gênero foi retomado na sequência didática do gênero quadrinha. 

Fig.8: Produção do perfil do personagem inventado. 
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Fonte: Relatório das monitoras, PIBID, 2017 

O módulo seguinte trabalhou com o conceito de rima, contrastando com a noção de 

sons iniciais em palavras, uma vez que as crianças confundiam rimas com sons iniciais. A 

partir da leitura dos seguintes livros: “O tabuleiro da baiana” de Sônia Rosa; “Delícias e 

gostosuras” de Ana Maria Machado, “Quem tem medo do ridículo” de Ruth Rocha e “Ou isto 

ou aquilo” de Cecília Meireles foi feito um trabalho de identificação, exploração e produção 

de rimas. 

Neste módulo, seguiu-se o procedimento, definido anteriormente, de ler a biografia 

das autoras logo após a leitura dos textos. Foram elaboradas diferentes atividades (fig.9) para 

trabalhar com a noção de rima: dizer palavras que rimam, perceber as rimas nos textos lidos, 

circular palavras que rimam, completar textos com rimas, escrever palavras que rimam; 

encontrar pares de palavras que rimam e ler para a turma. 

Fig.9: Atividade com rima.  

  

Fonte: Relatório das monitoras, PIBID, 2017. 

Após trabalhar com a noção de rima e tendo o personagem criado como fonte de 

inspiração, as crianças produziram frases contendo rimas (fig.10). 

Fig.10: Frase com rimas para compor o perfil do personagem inventado. 
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Fonte: Relatório das monitoras, PIBID, 2017. 

Antes das crianças confeccionarem os próprios livros, levamos vários livros para a 

sala de aula e analisamos suas partes e a função de cada uma: capa, folha de rosto, 

dedicatória, contracapa e lombada. Mostramos a função do suporte – livro, para além da 

função de apenas proteger as páginas, mas também de informar sobre seu conteúdo. Na 

sequência, as crianças pintaram a capa e contracapa.  Constatamos que a atividade gerou um 

grande interesse e entusiasmo nas crianças, uma vez que elas tinham que ilustrar seu livro, 

com liberdade para criar e não apenas colorir uma imagem padronizada. Além disso, as 

crianças sabiam o propósito da atividade: ilustrar um livro produzido por elas.  

Por fim, os livros ficaram expostos em um varal no hall de entrada da escola, onde as 

crianças puderam ver seus próprios livros, assim como o dos colegas (fig.12). Além disso, a 

exposição possibilitou a interação entre crianças de diferentes turmas e gerou uma 

movimentação pouco comum na escola, mostrando que o conhecimento também pode ser 

produzido em outros espaços, além da sala de aula. É importante ressaltar a relevância de 

organizar atividades que permitam à criança compreender o processo de construção e 

circulação da escrita, assim como acontece na vida real. 

Fig. 12. Exposição dos livros no hall de entrada da escola.  

 

Fonte: Relatório das monitoras, PIBID, 2017.   

Os avanços das crianças do ponto de vista psicogenético  
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No decorrer do ano, foram feitas várias avaliações diagnósticas contemplando os 

seguintes objetivos: acompanhar a evolução das hipóteses de escrita das crianças, permitindo 

verificar os conhecimentos aprendidos e aqueles que ainda precisavam ser trabalhados, 

auxiliando no planejamento das atividades; registrar periodicamente os avanços obtidos, 

possibilitando acompanhar, comparar e detalhar os progressos de cada criança, contrastando 

com o desempenho da turma. Em intervalos de, aproximadamente, três meses foram 

realizadas quatro avaliações. O quadro 2 permite visualizar os avanços da turma do ponto de 

vista psicogenético, ou seja, das 24 crianças avaliadas no final do mês de novembro, apenas 

uma criança se encontrava na hipótese silábico-alfabética, as demais já compreendiam as 

relações entre grafemas e fonemas. 

Quadro 2 - Perfil psicogenético processual da turma.  

Avaliação Nº de crianças Pré-Silábico Silábico Silábico 

Alfabético 

Alfabético 

AV1 25 6 10 1 8 

AV2 22 0 2 2 18 

AV3 22 0 0 1 21 

AV4  24  0 0 1 23 

     Fonte: Relatório das monitoras, PIBID, 2017. 

Considerações finais 

O presente artigo buscou evidenciar uma prática de alfabetização na perspectiva do 

letramento, procurando aliar as diferentes facetas do processo de aprendizagem inicial da 

língua escrita, facetas linguística, interativa e sociocultural (Soares, 2016). No que diz 

respeito à faceta linguística, buscamos compreender, a partir da escrita espontânea das 

crianças, as hipóteses de escrita e usamos esse conhecimento como instrumento didático de 

diagnóstico e base para o planejamento (na definição de objetivos de aprendizagem e de 

habilidades cognitivas e linguísticas necessárias à aprendizagem do sistema de escrita).  

Elaboramos sequência de atividades articuladas e sistematizadas em módulos, visando a 

leitura e produção de diferentes gêneros textuais, garantir o acesso às crianças a práticas de 

linguagens novas (Schneuwly e Dolz, 2004).     
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Quanto aos resultados, no mês de março, apenas 32% das crianças dominavam as 

relações grafofonêmicas. Após o desenvolvimento de sequências de atividades que 

conciliavam a exploração de palavras envolvendo rimas e aliterações, leitura e produção de 

gêneros textuais (o gênero autobiografia como fio condutor das atividades), todas as crianças 

avançaram quanto ao nível conceitual da escrita (96% dominava as relações grafofonêmicas).  

Ainda dentro da faceta linguística, é importante salientar que a percepção de rimas e 

aliterações se desenvolve espontaneamente na criança, em contextos orais que ressaltam 

segmentos sonoros semelhantes (sensibilidade à semelhança de sons), entretanto para a 

criança avançar na compreensão do princípio alfabético é preciso desenvolver atividades 

sistemáticas: reconhecer explicitamente rimas e aliterações e produzir rimas e aliterações. 

(Soares, 2016;   Morais, 2010).  

Por fim, é necessário destacar a relevância do PIBID para os/as estudantes de 

licenciatura, propiciando contato inicial com a docência, articulado a práticas bem 

fundamentadas e orientadas por professores da universidade, visando o aprimoramento e 

inovação das práticas das professoras alfabetizadoras.  
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar as experiências vivenciadas pelas 

coordenadoras pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro – BA, frente ao processo de 

alfabetização, utilizando-se da estratégia metodológica das sequências didáticas, levando em 

consideração que a formação continuada de professores se constitui como um espaço de constante 

reflexão acerca das teorias de aprendizagem e da prática docente e que o coordenador pedagógico 

exerce importante papel da mediação quanto à garantia dessa práxis pedagógica. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa-ação e relatos de experiência, através da sistematização em diário de bordo. O 

trabalho realizado com a utilização das sequências, desde 2013, constatou que as mesmas em muito 

contribuíram para a aquisição/ aprofundamento de conhecimentos, no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que, na execução das sequências, houve a melhoria dos indicadores de 

sucesso, configurando-se como ação positiva no ciclo de alfabetização. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Sequência didática. Ensino-aprendizagem. 

  

Abstract: The present article has as goal to show the experiences of the pedagogical coordinators of 

the Juazeiro Municipal Teaching Network - BA, based on the literacy process, using the 

methodological strategy of the didactic sequences, taking into account that the continuing education of 

teachers constitutes a space of constant reflection on theories of learning and teaching practice and that 

the pedagogical coordinator plays an important role in mediating the Warranty of this pedagogical 

praxis. The methodology used was the action research and experience reports, through the 

systematization in logbook. The work done with the use of sequences, since 2013, it was found that 

the same contributed greatly to the acquisition / deepening of knowledge, when in the teaching-

learning process, since in the execution of the sequences, there was an improvement in the indicators 

of success, being configured as a positive action in the literacy cycle. 
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o Semiárido (UNEB), Mestra em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (UNEB). É professora do Ensino 

Fundamental I na Rede de Educação e Juventude de Juazeiro-BA, desde 2012 e, atualmente, ocupa a função de 

coordenadora pedagógica – Ens. Fundamental I; 

3 Pedagoga (Universidade da Bahia - UNEB), Especialista em Neuropedagogia Clínica e Psicanálise (Realiza). É 

professora na Rede de Educação e Juventude de Juazeiro-BA, desde 2010, e, atualmente, ocupa a função de 

coordenadora pedagógica – Ens. Fundamental I. 



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

 

898 

 

 

Key words: Literacy. Following teaching. Teaching-learning. 

 

 

Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar as experiências vivenciadas pelas 

Coordenadoras Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro – BA, no processo de 

alfabetização, através da utilização da estratégia metodológica das sequências didáticas. Os 

relatos de experiência narram a práxis pedagógica de três professoras partícipes do processo 

de construção desta pesquisa. As sequências didáticas têm presença marcante na práxis 

pedagógica da referida Rede Municipal, desde 2013. 

 Adotou-se como metodologia para este estudo a pesquisa-ação. Foram colhidos os 

três relatos de experiência, através da sistematização em diários de bordo e empreendida a 

pesquisa bibliográfica, através do estudo dos principais autores que versam acerca do trabalho 

com as sequências didáticas e a temática da alfabetização. 

Constatou-se, na pesquisa, que as sequências didáticas, vivenciadas no Ciclo de 

Alfabetização, contribuíram para a aquisição/ aprofundamento de conhecimentos, quando no 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, na execução das sequências, houve a 

melhoria dos indicadores de sucesso, configurando-se as mesmas como ações positivas no 

referido período escolar. 

Discussão teórica 

O ciclo de alfabetização e seus encantos 

A prática pedagógica é uma ação contínua do ato de educar, devendo o professor ser 

pesquisador e reflexivo da sua ação de mediar a construção do conhecimento. Assim, quando 

nos referimos ao ciclo de alfabetização e suas características e singularidades, reportamo-nos 

ao MEC – Ministério da Educação (2016), quando diz que: 

 

Os três anos iniciais do ensino fundamental de nove anos constituem o ciclo 

da alfabetização e letramento e não devem ser passíveis de interrupção. É o 

que recomendam as novas diretrizes curriculares nacionais. 

De acordo com o documento, mesmo quando o sistema de ensino ou a escola 

fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos 

iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo 

sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os 



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

 

899 

 

alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 

aprendizagens básicas. (MEC, 2016). 

 

Entendendo a diretriz do MEC quanto a esse ciclo e considerando os direitos de 

aprendizagem dos educandos, o MEC (2016) indica que, segundo o Conselho Nacional de 

Educação – CNE, os educadores devem adotar práticas pedagógicas que decorram de ações 

que levem os educando a uma maior mobilidade e exploração de forma intensa quanto às 

linguagens artísticas, a exemplo da literatura, com acesso às suas características e 

propriedades. 

O PNE – Plano Nacional da Educação, sendo parte constituinte das Políticas Públicas 

educacionais do país, traz, no seu conjunto de metas e estratégias, a meta 5, que indica que 

todas as crianças até os 8 (oito) anos de idade, ou seja, ao final do 3º ano do ciclo de 

alfabetização, estejam alfabetizadas.  

Em alinhamento a essa meta nacional, a cidade de Juazeiro – BA, considerando o 

PME – Plano Municipal de Educação, através da Lei 2.541/2015, também com a meta de nº 5 

– Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental –, 

tem um conjunto de ações e estratégias que devem ser alcançadas, para atingir tal objetivo, e, 

consequentemente, elevar a qualidade, no que diz respeito à aprendizagem dos educandos. 

São exemplos as estratégias direcionadas à linha da formação continuada de educadores desse 

ciclo, que atua na perspectiva de garantir os direitos de aprendizagem dos educandos como 

um todo. Mais adiante, neste estudo, veremos de forma detalhada, através dos relatos de 

experiência, os diversos fazeres da sala de aula da Rede, que culminam com exemplos vivos 

do alcance progressivo da já citada meta 5. 

A Rede Municipal de Educação de Juazeiro – BA, atualmente atende a 36 Escolas na 

Sede e 57 no Interior, quanto ao Ciclo de Alfabetização4, sendo que desse quantitativo, 86 

escolas possuem turmas do 1º ano, 86 escolas possuem turmas do 2º ano e 88 escolas 

possuem turmas do 3º ano do Ensino Fundamental.  

A terra das carrancas na encruzilhada do progresso  

Nosso artigo foi produzido a partir de experiências vivenciadas em escolas da sede da 

Rede de Educação e Juventude de Juazeiro/BA. Rede essa que é composta por 134 unidades 

de ensino na sede e interior. A mesma vem, durante décadas, desempenhando seu trabalho de 

formação educacional e cidadã da população juazeirense. 

 
4 Dados fornecidos pela Coordenação de Alfabetização da Rede Municipal, referente ao ano letivo de 2019. 
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A sede do município localiza-se a 500 km de distância da capital Salvador. Juazeiro é 

um dos municípios localizados no norte do estado da Bahia e encontra-se à margem direita do 

Rio São Francisco. Segundo estimativa do censo 2016, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, sua população é de mais de 200.000 habitantes (IBGE, 2016).  

A zona rural de Juazeiro é distribuída em nove distritos, sendo eles: Abóbora, Juremal, 

Carnaíba, Massaroca, Mandacarú, Pinhões, Itamotinga, Junco e Maniçoba. O município está 

localizado no centro do sertão nordestino, a vegetação encontrada é a Caatinga, tem o clima 

semiárido, possui bastante área de sequeiro. Também agrega muitos projetos de irrigação, que 

contribuem para o desenvolvimento da região, pois há uma intensa produção agrícola de 

frutas do Vale do São Francisco. 

As sequências didáticas como ponto de partida 

Nos dias atuais, vivemos em meio a muitas mudanças e, com isso, é necessário 

estarmos atentos para atender de forma eficiente essas demandas da modernidade. Hoje, a 

escola tem um público diferente ao de uma década atrás. Temos alunos que fazem parte de 

uma rede de conhecimento muito intensa e a escola precisa transformar seu ambiente em um 

espaço desafiador e criativo com conhecimento interligado e significativo. Por isso, há a 

necessidade de se trabalhar com sequências didáticas bem elaboradas e com intencionalidade. 

Oliveira define sequência didática como: 

Um procedimento simples que compreende um conjunto de atividades 

conectadas entre si, e prescinde de um planejamento para delimitação de 

cada etapa e/ou atividade para trabalhar os conteúdos disciplinares de forma 

integrada para uma melhor dinâmica no processo ensino aprendizagem. 

(OLIVEIRA, 2013, p.39).  

Para uma boa elaboração de uma sequência de didática,  é necessário estar atento a 

alguns pontos importantes, tais como: (i) a escolha do tema a ser trabalhado;  (ii) 

questionamentos para problematização do assunto; (iii) planejamento dos conteúdos; (iv) 

objetivos a serem atingidos no processo de ensino-aprendizagem; (v) delimitação da 

sequência de atividades, levando em consideração a formação de grupos; (vi) material 

didático; (vii) cronograma; (viii) integração entre cada atividade e etapas e (ix) avaliação dos 

resultados.  

A partir de diversos estudos, podemos determinar uma sequência didática interativa 

como uma nova proposta metodológica, considerada como desdobramento da metodologia 

interativa, que utiliza a técnica do Círculo Hermenêutico-Dialético. Sequência didática 

interativa é, portanto, uma proposta didático-metodológica que desenvolve uma série de 
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atividades, tendo como ponto de partida a aplicação do círculo hermenêutico dialético, para 

identificação de conceitos/definições, que subsidiam os componentes curriculares (temas) e 

que são associados, de forma interativa, com teoria (s) de aprendizagem e/ou propostas 

pedagógicas e metodologias, visando à construção de novos conhecimentos e saberes.  Ou 

seja, o objetivo da sequência didática é a construção de um novo conhecimento, de um novo 

olhar, de um novo saber.   

A sequência didática também deve servir para a reflexão sobre a prática docente, 

através da observação do seu processo de desenvolvimento e interação entre todos os 

envolvidos. Quanto às sequências didáticas para o ensino-aprendizagem dos gêneros textuais, 

o ensino dos gêneros escritos e orais em sala de aula passou a receber destaque nas 

proposições e discussões sobre o ensino da língua materna no Brasil. Oliveira (2013)   propõe, 

nesse sentido, o planejamento do ensino de gêneros, a partir de sequências didáticas, a 

seguinte perspectiva: 

 [...] conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 

em torno de um gênero oral ou escrito, [...] com a finalidade de ajudar o 

aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever 

ou falar de maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. 

(OLIVEIRA, 2013, p. 97). 

Percebe-se que, nessa concepção, a sequência didática não tem um fim específico, que 

é o ensino e a aprendizagem do gênero textual, indo além, fazendo conexões com todo o 

conhecimento que os sujeitos envolvidos e seu ambiente possuem. Essas sequências podem 

ser propostas ricas para se desenvolver em sala de aula, na medida que uma sequência 

didática bem planejada permita ao educador visualizar o conhecimento inicial do aluno, seu 

desempenho e perceber o que ainda necessita ser trabalhado, para que se concretize a 

aprendizagem. Depende do educador apropriar-se das propostas de sequências didáticas, 

embora elas sejam complexas. Isso pode acontecer de forma gradativa e ir além das propostas 

apresentadas. 

Metodologia  

O processo metodológico do trabalho foi baseado na abordagem qualitativa, na qual 

foram levados em consideração todos os aspectos socioculturais dos sujeitos envolvidos no 

mesmo, bem como suas peculiaridades e limitações. Essa abordagem propõe que a pesquisa 

se desenvolva partindo do conhecimento e compreensão do que está sendo analisado, 

atentando não apenas para estatísticas e números exatos, mas para o ser que está inserido no 

estudo. De acordo com Lira (2014), a pesquisa qualitativa: 
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Busca a compreensão dos fenômenos e o modo de interpretá-los, não 

utilizando instrumentos estatísticos par a análise de um problema de 

pesquisa. Não pretendendo numerar ou medir as variáveis do problema, mas 

deseja-se entender, de modo bem mais descritivo, o fenômeno social. A 

pesquisa qualitativa é sempre descritiva, pois as informações que forem 

obtidas não são quantificadas necessariamente, mas interpretadas. (LIRA, 

2014, p. 26). 

Nesse sentido, o presente trabalho obteve uma descrição e interpretação das ações 

didáticas desenvolvidas nas escolas, construídas a partir das sequências didáticas que nós, 

enquanto professoras e coordenadoras pedagógicas, trabalhamos ao longo dos últimos anos. 

Assim, a pesquisa-ação constituiu-se como parte integrante da pesquisa, porque ao mesmo 

tempo que tínhamos o olhar de agentes que estavam envolvidos no desencadear das 

sequências, logo após passamos a ter o olhar de pesquisador e mediador do trabalho com tais 

ferramentas pedagógicas, ou seja, estávamos como pesquisadores e pesquisados.  A pesquisa-

ação, segundo a definição de Thiollent (1985), referenciado por Gil (2008, p. 30): 

É um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos do modo cooperativo ou 

participativo." (GIL, 2008, p. 14).   

 

Os diários de bordo, denominados de diários de campo, também foram instrumentos 

de suma importância para a construção e consolidação de nosso trabalho, da aprendizagem, de 

onde partimos e como chegamos aos nossos objetivos. Lira (2014, p. 28) informa que “[...] o 

diário de campo presta-se muito para a pesquisa em que se vai várias vezes ao campo. Por 

isso faz-se necessário anotar tudo”. Assim, pudemos observar melhor e entender as vivências 

e reações dos sujeitos da pesquisa. 

Anotar todas as etapas, registrando os pontos e contrapontos do trabalho desenvolvido, 

foram fundamentais para que percebêssemos o avanço no processo de ensino-aprendizagem, 

tanto das crianças como nosso. A partir da sua construção é que foi possível a produção dos 

relatos de experiências apresentados neste artigo.  

Toda a observação e participação realizada no desenvolvimento das atividades das 

sequências didáticas foram muito relevantes para a consolidação e fortalecimento das 

habilidades de leitura, escrita e letramento matemático que o ciclo de alfabetização necessita 

construir no decorrer dos anos letivos. Dessa maneira, trabalhar com sequências possibilitou-

nos visualizar o quanto que nossos alunos(as) conseguiram aprender e perceber como e de que 

modo estavam adquirindo os conhecimentos essenciais à fase da alfabetização.  
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Histórias para partilhar 

A seguir, apresentamos três relatos de experiências, datados do período de 2013 ao 

presente momento. O primeiro relato é direcionado à vivência da professora Geisa Gabrielle, 

que de 2013 a 2016 integrou, enquanto orientadora de estudos do PNAIC / assessora de 

formação continuada, a equipe de formadoras da EFEJ – Escola de Formação de Educadores 

Parlim, e que, no ano de 2017, retornou à sala de aula e, desde 2018, atua como coordenadora 

pedagógica da referida Rede.  

O segundo relato elenca a experiência da professora Cleidinalva dos Santos em sala de 

aula, do período de 2013 a 2018. Atualmente ela ocupa o cargo de coordenadora pedagógica. 

O terceiro relato, por sua vez, apresenta a atuação da Professora Marli Cardoso em sala de 

aula, a partir de 2010, passando pelas modalidades da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Desde 2018, essa professora ocupa a função de coordenadora pedagógica.  

Todas essas coordenadoras Pedagógicas desenvolvem seu trabalho pedagógico no 

ciclo de alfabetização e integram a Rede Municipal de Ensino da já citada cidade, desde 2012. 

Da formação continuada de professores à coordenação pedagógica: caminhos, sentidos e 

fazeres 

O presente relato busca mensurar o trabalho desenvolvido na Rede Municipal de 

Educação de Juazeiro – BA, desde 20135, que é impulsionada pela proposta formativa do 

PNAIC – Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, sendo esse um acordo formal 

assumido pelo Governo Federal, Estados, Municípios e entidades, para firmar o compromisso 

de alfabetizar crianças até, no máximo, oito anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização 

(BRASIL, 2012 p. 1).  

Em sintonia com o PNAIC, a Rede Municipal de Ensino, em seu Programa de 

Formação Continuada, afirma que o processo formativo vai  

[...]construindo e desconstruindo conceitos para com isso, dialogar com 

novos saberes essenciais ao desenvolvimento subjetivo e profissional dos 

professores. Portanto, a formação pode ser considerada como parte de um 

projeto pessoal, uma escolha significativa por dar sentido e valor ao fazer 

pedagógico docente. (SEDUC, 2013, p. 1). 

 
5 Entre 2013 e 2016, compus a Equipe de Formação Continuada da Rede Municipal. No ano de 2016, retornei à 

sala de aula para atualizar-me quanto à prática pedagógica e, desde 2018, integro a Coordenação Pedagógica do 

Município. 
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Nessa perspectiva, de trabalho formativo com os professores, no ciclo de 

alfabetização, aliado a estratégias didáticas que possam gerar aprendizagem efetiva dos 

educandos, a sequência didática surge como uma necessidade de organização pedagógica.  

Diante da proposta pedagógica da Rede e dos Programas parceiros6, o trabalho com as 

sequências foi aprofundando-se na compreensão da forma de organização do trabalho 

pedagógico no ciclo de alfabetização, por entendermos que é um modo de conceber a prática 

de ensino em consonância com as concepções sobre o ensino e aprendizagem. 

Assim, as sequências didáticas, no processo formativo, seguiram, inicialmente, as 

etapas de estudo do material dos programas parceiros e da Proposta Pedagógica da Rede 

(SEDUC, 2013), apresentações de sugestões de sequências didáticas e/ou (re) construções 

dessas nas Instituições Educacionais7, de acordo com cada realidade sócioeducacional e 

socializações das experiências exitosas, nos momentos formativos da Rede (Formações 

Continuadas), seja dos professores alfabetizadores, seja no ciclo de formações dos 

coordenadores pedagógicos8. 

Enquanto coordenação pedagógica, desde 2018, e considerando as atribuições 

inerentes à função, principalmente no que diz respeito ao cunho formativo, estamos 

desenvolvendo o trabalho de protagonismo pedagógico, na perspectiva da construção de 

sequências didáticas que estejam atreladas à real necessidade da escola de atuação. Com a 

sequência didática com o tema da “Copa”, foi sistematizado um trabalho interdisciplinar, 

defendido por Fazenda (1992, p 45), o qual discorre que:  

[...] reconstituir a unidade do objeto, que a fragmentação dos métodos 

separou. Entretanto, essa unidade não é dada a "priori". Não é suficiente 

justapor-se os dados parciais fornecidos pela experiência comum para 

recuperar-se a unidade primeira. Essa unidade é conquistada pela "práxis", 

através de uma reflexão crítica sobre a experiência inicial. É uma retomada 

em termos de síntese. (FAZENDA, 1992, p. 45). 

 
6 Atualmente, a Rede Municipal, no que diz respeito ao ciclo de alfabetização, tem parceria com o IAS – 

Instituto Ayrton Senna e ICEP – Instituto Chapada de Educação e Pesquisa. 

7 Nessa etapa, voltada às sugestões de sequências didáticas, os Professores Alfabetizadores estão cientes de que 

têm total liberdade para ampliar e/ou adequar à sua realidade de sala de aula, de acordo com as especificidades 

próprias da turma. 

8 Na Rede Municipal de Educação e Juventude de Juazeiro, tem-se instituído Grupos de Estudos e pesquisas, na 

perspectiva de fortalecer essa prática por parte dos coordenadores pedagógicos, em que as autoras deste relato de 

experiência compõem o grupo intitulado #PróAtivas, que, dentre outras ações,  pensam em sugestões e 

estratégias didáticas para agregar à práxis pedagógica dos educadores das Escolas nas quais estão lotadas. 
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Nesse sentido, o trabalho com sequências, na perspectiva da interdisciplinaridade, 

integrou as diversas áreas do conhecimento, envolvendo toda a escola, no ano de 2018. Em 

2019, pensou-se em articular ao tema geral da Rede – Minha Escola Meu Lugar9 – um 

conjunto de sequências didáticas para aplicação durante todo o ano letivo, com os subtemas 

que abordam desde a identidade e sentimento de pertencimento à Escola, até o subtema, que 

aborda os valores, diversidade e inclusão.    

Dessa forma, o trabalho com a sequência didática, realizado na Rede Municipal de 

Ensino de Juazeiro – BA, mostra-se como uma relevante estratégia no processo de ensino-

aprendizagem dentro do ciclo de alfabetização, tendo, inclusive, o reconhecimento em nível 

de Rede, em premiações de práticas exitosas, desde 2013, com vários professores do ciclo de 

alfabetização premiados nessa estratégia didática, no movimento de aliar teoria à prática, na 

construção de uma educação integral, com cidadãos críticos e capazes de contribuir 

positivamente na nossa sociedade como um todo. 

A importância da sequência didática no processo de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização 

O trabalho didático-pedagógico que vem sendo desenvolvido nas turmas do ciclo de 

alfabetização, na Rede Municipal de Educação de Juazeiro/Ba, busca, através de diversas 

ferramentas de ensino (projetos de leitura, sequências didáticas, dentre outros), alfabetizar as 

crianças, de modo que finalizem o ciclo com todas as habilidades de leitura e escrita 

consolidadas, bem como resolvendo as operações elementares, que consistem na alfabetização 

matemática. Sendo assim, para Soares (1998): 

Alfabetizar é dar condições para que o indivíduo – criança ou adulto – tenha 

acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não de ler e escrever, 

enquanto habilidades de decodificação e codificação do sistema de escrita, 

mas, sobretudo, de fazer uso real e adequado da escrita com todas as funções 

que ela tem em nossa sociedade e também como instrumento na luta pela 

conquista da cidadania plena. (SOARES, 1998, p. 33). 

Com isso, percebe-se quanta responsabilidade a escola tem em relação ao processo de 

alfabetização das crianças, precisando contribuir para a formação cidadã do sujeito. Buscando 

efetivar esse papel, a Rede tem como um dos eixos norteadores do trabalho no ciclo de 

alfabetização o desenvolvimento de sequências didáticas, que são ferramentas 

 
9 Tema eleito pela Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro – BA, com o intuito de despertar em toda a 

comunidade o sentimento de pertencimento do espaço escolar, no sentido de cuidar, amar, respeitar e contribuir 

para o processo de ensino-aprendizagem da Rede. 
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sistematizadoras das ações pedagógicas na escola. Essas são elaboradas a partir de 

problemáticas diagnosticadas pelos professores e coordenadores no cotidiano do ambiente 

escolar, bem como equipe técnica da Secretaria de Educação (SEDUC). 

As dificuldades mais visíveis no ciclo são detectadas a partir dos diagnósticos interno 

e externo, que são realizados nas escolas da Rede. O foco dos mesmos é o trabalho 

desenvolvido no campo da leitura e escrita, pois os desafios existentes no ciclo de 

alfabetização estão diretamente ligados ao domínio da leitura e da escrita. Desse modo, para 

que essas dificuldades sejam sanadas ou reduzidas, faz-se necessário que o processo de 

ensino-aprendizagem, nessa fase, aconteça de forma sistemática e com uma intencionalidade 

pedagógica, para que a criança obtenha o domínio de tais habilidades.  

No ano de 2013, a Secretaria de Educação (SEDUC), em parceria com o PNAIC, 

lançaram, no processo de formação continuada, a proposta dos professores trabalharem com 

sequências didáticas para alfabetizar as crianças em tempo e idade hábil, ou seja, até os 8 

anos, quando os alunos estão cursando o 3º ano dos Anos Iniciais, período que deveriam estar 

alfabetizados. Nesse sentido Dolz e Schneuwly (2004) afirmam que: 

As sequências didáticas referem-se aos módulos de ensino dispostos 

sequencialmente a fim de levar o aluno a alcançar, ao final do processo, os 

objetivos propostos no planejamento pedagógico. O desenvolvimento das 

capacidades linguísticas das crianças se constitui, em parte, por um processo 

de reprodução de modelos socialmente legitimados. Estratégias sistemáticas 

e intencionais do processo de ensino-aprendizagem são necessárias para 

garantir o domínio desses instrumentos sociais por parte dos aprendizes. 

Cabe, portanto, à escola, e aos professores, essa tarefa. (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p.67). 

 

Buscando realizar essa tarefa, no ano de 2013, dentro do processo de alfabetização das 

turmas de 2º ano, na Escola Municipal Terezinha Ferreira de Oliveira, em parceria com uma 

professora alfabetizadora, desenvolvemos a sequência didática do livro paradidático Ventos 

da Esperança, de Kelsen Bravos, produzida pelas formadoras. Essa sequência tinha seis 

etapas, com várias atividades a serem trabalhadas na sala de aula e que, em diálogo com a 

professora parceira e as turmas, surgiu a necessidade de potencializarmos o trabalho com a 

sequência. Dessa forma, ampliamos as etapas previstas, com o propósito de intensificar e 

fortalecer o trabalho da leitura e escrita, bem como de reconhecer e aprofundar a discussão do 

contexto sociocultural dos alunos. 

Nessa perspectiva de ampliação da sequência, acrescentamos como uma das etapas a 

análise de obras do pintor Portinari, que tinham relação com os objetos (pipas) apresentados 

no texto, intensificando o trabalho da leitura, escrita, artes e letramento matemático. O 



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

 

907 

 

desenvolvimento de cada atividade contribuiu para a aprendizagem tanto dos alunos, como 

das professoras, pois, ao mesmo tempo que fazíamos a mediação do ensino, estávamos 

aprendendo com os alunos a construir os objetos de estudo (pipas). Segundo Ferreiro (2011): 

As crianças são facilmente alfabetizáveis desde que descubram, através de 

contextos sociais funcionais, que a escrita é um objeto interessante que 

merece ser conhecido (como tantos outros objetos da realidade aos quais 

dedicam seus melhores esforços intelectuais). (FERREIRO, 2001, p.25). 

Então, o trabalho desenvolvido com a sequência didática obteve um bom resultado no 

ciclo de alfabetização, tendo em vista que nossa prática não se limitou apenas ao ensino e que 

os alunos estavam aprendendo brincando e a partir dos contextos e necessidades que tinham 

para avançar no processo de ensino aprendizagem. 

Nos anos seguintes, enquanto alfabetizadora tive a oportunidade de trabalhar com 

diversas sequências didáticas no ciclo, em que destacamos a realização do trabalho com o 

letramento científico, onde eram desenvolvidos experimentos científicos para iniciar, 

aprofundar e/ou finalizar um determinado conteúdo da unidade. As experiências realizadas 

eram de suma importância para cada estudo vivenciado na sala de aula, os alunos levantavam 

hipóteses e posteriormente tiravam suas dúvidas e faziam suas considerações ao término das 

experiências.  

Nesse sentido, trabalhamos durante todo o ano letivo com a realização de 

experimentos científicos, com o objetivo de potencializar e facilitar a assimilação e 

compreensão dos assuntos que os alunos do ciclo de alfabetização precisam para consolidar o 

processo de ensino aprendizagem. 

Ao assumir a coordenação pedagógica no ano de 2019, foi dada continuidade no 

trabalho com as sequências didáticas voltadas para o ciclo de alfabetização, em específico, 

com o letramento científico. Dessa forma, esse momento de orientação e mediação de ações 

pedagógicas a serem executadas pelo professor em sala de aula vem sendo de suma 

importância para o fortalecimento da aprendizagem, pois o processo formativo que está 

atrelado à função pedagógica de coordenadora, tem o papel relevante de contribuir para o 

avanço do processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, trabalhar no ciclo de alfabetização com sequência didática traz muitas 

contribuições para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, tendo em vista que há 

uma sistematização do que deve ser ensinado, ou seja, os professores não realizam seus 

planos de forma solta, aleatória, pois a sequência possui objetivos e metas que direcionam o 

trabalho na perspectiva de temas relevantes para o ciclo de alfabetização.  
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Sequência didática desde a educação infantil até a mediação da práxis docente na 

coordenação pedagógica 

Ao chegar na Educação Infantil, na Rede de Juazeiro, em 2016, foi fácil observar um 

trabalho direcionado pelas sequências didáticas, que constituem uma forma prazerosa de se 

trabalhar de forma conectada. Um trabalho que apresentou muitos pontos positivos e avanços 

no decorrer do processo, além de uma verdadeira empolgação dos profissionais envolvidos. 

Ao adentrar a coordenação pedagógica, em 2017, no Ensino Fundamental I, foi visto que o 

trabalho com sequência didática estava acontecendo timidamente. Sendo assim, foi proposto, 

como injeção de ânimo para a equipe, um trabalho pautado em uma sequência didática, mais 

especificamente na escola Tancredo Neves, com base em diversos gêneros textuais, com o 

tema “Eu e minha escola”. 

Nesse período, foram executadas várias atividades interdisciplinares, tais como leitura 

e interpretação de texto, entrevistas, poesias, questionários, trilhas, músicas, livros, construção 

de maquetes, fotografias dos alunos, depoimentos, gincana, receitas (lanche servido na cantina 

da escola), biografia dos funcionários e de Tancredo Neves.  

O espaço físico da escola foi medido, sendo trabalhadas noções de área e perímetro. 

Foram feitas observações de objetos na escola, que representassem as formas e os sólidos 

geométricos. A quantidade total de alunos foi o motivador inicial para trabalhar números, 

operações e tratamento da informação. Existiu uma votação prévia do lanche preferido entre 

os alunos, em seguida foi elaborada a receita pelos mesmos e executada pela merendeira. Foi 

investigada a origem de cada ingrediente usado no preparo da receita. Os alunos 

representaram, através de desenhos, como eles gostariam que fosse a estrutura da escola. 

Houve uma exposição de aparelhos e documentos utilizados em décadas atrás (mimeógrafos, 

máquina de datilografar, vídeo cassete etc.) e aparelhos modernos (máquina de xerox, 

notebook, multimídia etc.). Geograficamente, foi trabalhado o trajeto do transporte escolar 

que é disponibilizado para os alunos que moram mais distante da escola. 

Contudo, os professores foram fazendo as intervenções e adaptações necessárias em 

suas turmas. Com o direcionamento da sequência didática, o trabalho transforma-se em uma 

conexão lógica e significativa. A escola parece falar a mesma língua e todos trabalham com o 

mesmo propósito. Nesse sentido, o trabalho vai além do objeto em pesquisa, existindo de fato, 
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uma transposição didática. Essa sequência ajudou a refletir a postura do aluno em relação a 

vários assuntos relacionados à sua vida escolar. 

Considerações finais 

Durante a construção deste artigo, foi possível entender os impactos positivos quanto à 

trajetória de pensar e aplicar as sequências didáticas como estratégias que potencializam a 

aprendizagem, dentro do ciclo de alfabetização e, ao mesmo tempo, utilizando-se dos relatos 

de experiência vivenciadas, nessa linha do tempo desenhada pelas autoras partícipes da 

pesquisa e práxis pedagógica na Rede Municipal de Educação e Juventude de Juazeiro – BA, 

desde a formação continuada até a aplicabilidade de tais sequências no “chão” das escolas. 

Essa importante estratégia didático-metodológica ampliou o raio de ação-reflexão-ação, no 

sentido de (re) significar desde a prática docente, até o trabalho de mediação dessa práxis 

pedagógica pelo coordenador pedagógico. Através da pesquisa-ação, foi possível comprovar 

que a realização dessa ação articulada gerou a melhoria dos indicadores de sucesso no ciclo de 

alfabetização. 

Indica-se, para fins de pesquisas futuras, o aprofundamento quanto às questões 

inerentes a interdisciplinaridade nas séries iniciais do ciclo de alfabetização, agregado a essa 

estratégia didático-metodológica. 
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O léxico mental nos processos de alfabetização e letramento: possibilidades 

pedagógicas 

Ghisene Santos Alecrim Gonçalves 

Anexo CENSA/UMEI Beija-Flor  

 

Resumo: Para que uma criança dos anos iniciais consiga compreender o sentido de uma expressão 

idiomática é necessário que, inicialmente, perceba a natureza metafórica de uma palavra ou de uma 

frase. Esse artigo pretende dialogar sobre a importância de se ampliar o léxico mental dos alunos nos 

anos iniciais, especialmente, no que tange ao trabalho com as metáforas, como pré-requisito para o 

desenvolvimento da competência lexical, bem como para o entendimento das expressões idiomáticas. 

Teremos como mote três eixos norteadores: os conceitos de léxico mental e competência lexical, o 

trabalho com as metáforas na alfabetização e as possibilidades de trabalho pedagógico relacionadas a 

tais eixos. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Competência lexical.  

 

Introdução 
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No cenário federal, a discussão sobre as práticas da alfabetização e letramento tem 

ganhado cada vez mais destaque. Programas como o Pacto Nacional pela Alfabetização na 

idade certa (PNAIC) e o Programa de Intervenção Pedagógica (PIP) são exemplos de 

tentativas do governo para a garantia de que as crianças leiam e escrevam com autonomia até 

os oito anos. Ademais, a legislação vigente, que se configura através de resoluções como a 

01/2010 e 06/20101, prevê a entrada obrigatória das crianças mais cedo nas instituições 

educacionais. 

Esses programas têm cunho pedagógico, mas também, partem de uma intenção política 

que é a melhoria dos níveis das avaliações sistêmicas e, fatalmente, no progresso do lugar que 

o Brasil ocupa no ranking mundial em relação à alfabetização2. 

Nessa conjuntura, ler e escrever tornam-se fatores principais que são destrinchados em 

direitos de aprendizagem, matrizes de referência curriculares e propostas pedagógicas. 

Todavia, aspectos igualmente importantes como o léxico e a competência lexical são 

colocados à margem, ou nem são apontados, nas práticas de alfabetização e letramento. O 

reconhecimento das metáforas como um elemento essencial para o estabelecimento de 

inferências e sentido figurado das palavras é outro fator que, quando trabalhado, ganha pouca 

ênfase nos anos iniciais. 

As metáforas constituem um campo importante na medida em que possibilitam aos 

sujeitos a visualização de mais de um sentido numa palavra, de uma frase ou mesmo, de uma 

expressão. O desenvolvimento da competência lexical, que tem início no seio da família, na 

mesma medida, dever ser aprofundado através do trabalho pedagógico da instituição escolar 

para a ampliação do léxico mental. 

Tendo em vista o cenário destacado, o propósito deste artigo é oportunizar esse debate 

que é novo para os profissionais dos anos iniciais e que consideramos fundamental para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico com mais qualidade. Para deixar a discussão 

 
1 A resolução CNE/CEB  nº 1, de 14 de janeiro  de 2010, define diretrizes operacionais para a implantação do 

Ensino Fundamental de 9 anos  e a resolução CNE/CEB nº 6 define diretrizes operacionais para matrícula no 

Ensino Fundamental e na Educação Infantil. portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=&gid=2483&option... 

2 Além das avaliações sistêmicas, há no Brasil o índice de Avaliação Funcional (INAF) que existe desde 2001 

para verificar justamente o nível da alfabetização no Brasil. Esse indicador tem como alvo a população adulta e é 

organizado pelo instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa. 

http://www.ipm.org.br/download/informe_resultados_inaf2011_versao%20final_12072012b.pdf 
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mais elucidada, iniciaremos destacando a importância dos conceitos de léxico mental e 

competência lexical no processo de alfabetização e, em seguida, direcionaremos nosso olhar 

para o uso das metáforas nos anos iniciais; por fim, apresentaremos possibilidades para o 

trabalho pedagógico.  

O léxico mental e a competência lexical 

Para falarmos do léxico mental e da competência lexical, bem como de suas funções, é 

necessário, primeiramente, entendermos o significado do termo léxico. O léxico de uma 

língua “inclui unidades léxicas complexas formadas de vários vocábulos e mesmo frases 

inteiras como é o caso de muitas expressões idiomáticas e provérbios”. (Biderman, 2000:747). 

 

Em uma visão mais ampliada, segundo Ferraz (2010):  

“o léxico é o modulo linguístico que se relaciona mais estritamente com o 

conhecimento de mundo. Assim, se desde pequenos adquirimos com grande 

rapidez os vocábulos essenciais de nossa língua, ao longo de toda a vida, 

através do léxico continuamos incorporando o conhecimento que vamos 

requerendo para relacionarmos eficazmente com o entorno. (Ferraz, 

2010a.p.1848). 

O léxico mental 

O léxico mental, refere-se à aquisição da língua feita pelo sujeito.  

“É um repositório na mente do indivíduo contendo unidades do léxico e as 

regras lexicais. Ele é dinâmico, criativo em função das regras lexicais, já que 

a manipulação das mesmas pressupõe essa dinamicidade (...) isso significa 

que ele considera o resultado do que o estudante absorveu e como absorveu, 

sem desconsiderar que cada indivíduo tem experiências próprias em relação 

ao léxico, o mesmo tem cunho individual, ou seja, particular”. 

(Ferraz,2010b.p.1850). 

Nesse sentido, ele é composto por um conjunto de unidades léxicas armazenadas na 

memória de longo prazo e do conhecimento internalizado de padrões gerais de estruturação 

que permite a interpretação ou produção de unidades léxicas. 

Entendendo toda a funcionalidade do léxico mental, acreditamos que o professor ou 

professora precisa destacá-lo nas atividades cotidianas, tendo em vista a sua ampliação, desde 

os anos iniciais. O trabalho com as inferências que, geralmente, é vislumbrado no terceiro 

ano, necessita estar atrelado à atividades nos anos anteriores para possibilitar que as crianças 

já consigam fazer associações, entender o sentido conotativo e figurado das mesmas. 
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A competência lexical 

A competência lexical é adquirida desde que a criança começa a adquirir o léxico da 

língua. Isso significa que no contato com a família, com a comunidade, a criança vai 

adquirindo as primeiras palavras de maneira inconsciente, já que não é programada. Até por 

volta dos dezoito meses, o processo de ensino e aprendizagem ainda não existe. 

Quando a criança consegue associar a palavra ao referente, organizar essas palavras 

para expressar o seu desejo e incorporar à sua linguagem comunicativa, os vocábulos 

principais, pode ser considerada competente lexicalmente. Porém, para o desenvolvimento 

dessa competência lexical são necessários mecanismos de ensino. 

Para adimplir atividades indispensáveis para lidar com as situações comunicativas, “os 

utilizadores e os aprendentes utilizam um certo número de competências adquiridas ao longo 

da sua experiência anterior”. (Neto, 2009. p.147).  

 A competência lexical “consiste no conhecimento e na capacidade de utilizar o 

vocabulário de uma língua e compreende elementos lexicais e gramaticais”. (Neto, 

2009.p.159). Esses elementos lexicais incluem as expressões fixas que envolvem as 

expressões feitas, as expressões idiomáticas, as estruturas fixas, as combinatórias fixas e as 

palavras isoladas. 

 O termo competência lexical é entendido “tanto no sentido do conhecimento que se 

deve ter para poder utilizar a palavra com propriedade, como no sentido da capacidade de 

reconhecer, aprender, recuperar e relacionar palavras distintas a nível oral e escrito” (Ferraz, 

2010.p.1847) .  Assim, a competência lexical é composta do domínio de parte do domínio 

geral do léxico no que se refere ao sistema das unidades léxicas e o domínio dos padrões 

léxicos responsáveis pela realização, produção dessas mesmas unidades nos discursos escritos 

e orais.  

 Quando pensamos que o desenvolvimento da competência lexical faz parte do cotidiano 

do sujeito, mas que exige ensino para que seja ampliado, lembramos automaticamente da 

escola, por ser reconhecida justamente pelo papel que exerce em relação ao ensino para que 

esse possa gerar a aprendizagem.  
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 Tendo como mote o ensino e a aprendizagem, julgamos essencial também explicitar o 

papel do professor para o desenvolvimento da competência lexical e ampliação do léxico 

mental. Enquanto profissional, é imprescindível que esse profissional tenha conhecimento do 

que o aluno já sabe para fazer um planejamento específico para a ampliação do repertório 

individual. 

 Isso é necessário, tendo em vista que nem todas as atividades trabalhadas em sala de 

aula conseguem atingir esse propósito. De tal modo, um planejamento pode ser realizado com 

o propósito de auxiliar o aluno a refletir sobre as palavras, a pensar em outras que são novas, 

mas sem uma contextualização e entendimento do que o aluno já compreende e do que 

necessita, o trabalho talvez não atinja o propósito desejado. 

 Assim, para o conhecimento de uma palavra, é necessário considerar vários aspectos. 

Para (Ferraz, 2010: 1851; apud. Richards, 1985:176-188): 

• Para o conhecimento de uma palavra é necessário conhecer o seu valor semântico 

básico, suas acepções e possibilidades de extensões metafóricas. 

• Conhecimento da probabilidade dessa palavra na linguagem escrita e falada. 

• Entender que limitações regem seu uso segundo a função e a situação. 

• Conhecer sua raiz assim como suas derivações. 

• Saber que posição ocupa em uma rede de associações com outras palavras da língua. 

Para o desenvolvimento da competência lexical, portanto, é necessário que o 

profissional saiba desses elementos essenciais. Porém, o que temos observado no cotidiano, é 

que não há trabalho de formação que possibilite essa visão, principalmente, no tocante à etapa 

de alfabetização das crianças. 

Entendemos que um caminho para o trabalho pedagógico nos anos iniciais é a utilização 

das metáforas como um pré-requisito para o entendimento do sentido figurado e as várias 

possibilidades de interpretação que uma palavra pode ter em contextos diferenciados. 

 

As metáforas no processo de alfabetização 
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Para falarmos da importância das metáforas no processo de alfabetização, é necessário 

adentrarmos inicialmente ao processo de aquisição de conteúdos semântico-pragmáticos pelas 

crianças. Gabriel, Flores e Scherer et al. 2011; apud Dascal, 2008 abordam que existem três 

momentos nesse processo de aquisição de conteúdos semântico-pragmáticos. No primeiro 

momento, que ocorre geralmente no primeiro ano de vida, as crianças costumam inventar o 

significado dos sons, tendo como eixo os sons utilizados pelos adultos e do próprio sistema 

fonador. 

O segundo momento, com o crescimento gradual da criança, decorre da interação da 

mesma com objetos e situações e com outras pessoas, além das de costume da família, inicia o 

processo de negociação de significados.  “Aos poucos, a criança vai percebendo que existem 

formas convencionalizadas, e que se usá-las poderá obter a satisfação de seus desejos mais 

rapidamente”. (Gabriel, Flores e Scherer et al. 2011.p.111). Ao entender que a atividade da 

linguagem e o seguimento de suas regras é bem mais eficaz do que grunhir, segundo as 

autoras, a criança começa a se submeter a essas regras. 

No terceiro momento, que pode durar muitos anos, a criança percebe diante das várias 

interações que estabelece que: 

 “Ao lado do sentido literal, coexistem outros sentidos --ironia, 

metáfora, sarcasmo, etc., cabendo a criança, como ator no jogo da 

comunicação, interpretar as formas linguísticas a luz do contexto de 

uso. A criança passa a encarar a linguagem como um sistema flexível 

de comunicação”. (Gabriel, Flores e Scherer et al. 2011.p.112).  

As metáforas, nesse cenário, são elementos importantes para que elas percebam e 

reflitam sobre as palavras e seus sentidos em vários contextos. Porém, o pensamento 

metafórico não vigora desde o nascimento. Ao contrário, existe uma graduação das categorias 

de não linearidade, de forma que inicialmente ela visualiza o sentido literal para 

posteriormente se apropriar de outros sentidos, dentre os quais está o metafórico. 

As metáforas primárias “resultam de interações entre particularidades dos aparatos 

físico e cognitivo humanos, com suas experiências subjetivas no mundo, independentemente 

da língua e cultura” (Siqueira, 2007:246; apud. Grady,1997). Apreender o sentido figurado de 

uma palavra, nessa assertiva, envolve uma série de questões como, por exemplo, a análise do 

contexto em que está inserida.  
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Do mesmo modo, para uma criança entender que a palavra pode ser analisada de 

maneira diferenciada dependendo de como está inserida no discurso, é necessário que 

vivencie várias situações dessa natureza. E esse trabalho precisa ser realizado desde os anos 

iniciais, pois são as várias vivências que permitirão associações de palavras com a mesma 

escrita com significados diferentes,  nos variados contextos. 

Em uma pesquisa sobre as metáforas primárias, Siqueira (2007) destaca que em 

pesquisas recentes (Ozçaliskan, 2002; Pearson, 1990; Siqueira, 2001; Siqueira e Settineri, 

2003), comprovaram que mesmo pequenas, as crianças começam a perceber entre domínios 

diversos, desde que estes lhe sejam familiares. 

O desenvolvimento do léxico e a elaboração de novos conceitos diante de várias 

palavras tornam-se então fatores primordiais no processo de alfabetização. Entendemos que, 

se o trabalho do professor possibilitar a utilização de palavras em vários tipos de situação, 

poderá facilitar para a criança o entendimento do sentido figurado e, posteriormente, a 

associação entre uma palavra em contextos variados com dois ou mais sentidos, poderá 

contribuir para o entendimento de um provérbio ou uma expressão idiomática com mais 

facilidade. 

Dessa forma, entendemos que o desenvolvimento da competência lexical na 

alfabetização pode advir do trabalho com as metáforas, ou seja, visualizamos que as metáforas 

podem constituir-se em um bom recurso para a produção de inferências e de entendimento de 

unidades fraseológicas, que são mais complexas. 

 

Possibilidades de trabalho pedagógico para a ampliação do léxico mental na 

alfabetização 

Conforme já abordamos, o léxico mental é dinâmico e criativo exigindo, para o seu 

desenvolvimento, possibilidades de trabalho diferenciadas e também criativas. No processo de 

alfabetização, o trabalho com o léxico é de exímia importância já que a aquisição da 

linguagem é primordial para a apropriação do sistema de escrita alfabética. 

Trabalhar na perspectiva de propiciar aos alunos experiências diferenciadas com o 

léxico envolve o planejamento sistematizado e específico. Com isso queremos dizer que não é 

qualquer trabalho, de qualquer modo, que possibilita a reflexão sobre as palavras. 
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Nesse contexto, selecionamos as metáforas por entendermos que, em situações reais de 

uso, elas podem ser elemento de reflexão sobre a língua e, da mesma maneira, poderão 

auxiliar no entendimento do sentido figurado das palavras. Para que essa discussão seja mais 

clara e também mais prática, organizamos na sequência, algumas atividades que podem ser 

trabalhadas nas salas de alfabetização. 

 

Produção coletiva 

 A produção de texto coletiva é uma atividade utilizada com grande constância tanto 

para turmas de crianças no processo de educação, quanto nas turmas de educação infantil. Ela 

se pauta na mediação direta do professor, como escriba, para a elaboração de um texto que 

não necessariamente precisa ser uma história, mas qualquer gênero textual.   

 Nessa atividade são imensas as possibilidades de trabalho com o léxico e com as 

metáforas. A partir do momento em que as crianças começam a verbalizar as suas ideias, é 

possível que o professor faça intervenções pontuais como, por exemplo, substituir uma 

palavra “aí” por então, assim, de repente, entre outras. Ele pode também aproveitar uma 

palavra do texto que possui mais de um sentido como, por exemplo, “manga” e destacar os 

vários significados: manga (fruta), manga (da blusa), manga (pasto). 

 Da mesma maneira, as metáforas podem ser utilizadas e trabalhadas com as crianças. 

Um exemplo se constitui no título : O Coelho “sabe-tudo” . Fazer com que as crianças 

reflitam o significado do termo “sabe-tudo” constitui uma possibilidade de entendimento do 

sentido literal e, dependendo do contexto, também do sentido figurado; nessa história, o 

coelho pode, na verdade, não saber nada. 

 

Jogo de palavras 

O jogo de palavras é uma atividade também muito utilizada nas turmas de alfabetização 

que pode ser empregada para a ampliação do léxico mental das crianças haja vista que permite 

a visualização das palavras e reflexão sobre o sentido delas nos vários contextos. 

Exemplos: 

FLOR (da planta) – FLOR (Delicadeza) – Élida é uma “flor”. 
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MALA (objeto para guardar roupas) – MALA (Desagradável) – Adilson é um “mala”. 

APODRECER (processo de decomposição de alimentos) – APODRECER (esperar muito 

tempo). – Gilson irá “apodrecer” na cadeia. 

 

Estudo de textos 

Essa atividade, como as anteriores, é bastante utilizada nas turmas de alfabetização. A 

partir de um texto trabalhado com as crianças como, por exemplo, uma fábula, o professor 

poderá fazer intervenções pontuais para ampliar o léxico mental das crianças. Ele pode 

solicitar que os alunos apontem palavras que tenham mais de um sentido, utilizar a moral da 

história, que é um elemento específico desse gênero, para fazer uma discussão mais 

aprofundada. 

Na fábula “A raposa e o corvo”, a moral da história: Não dês ouvidos a quem tem inveja 

pode ser pauta de discussão e reflexão. O que é a inveja? Por que não dar ouvidos a quem tem 

inveja? Na história, quem pode ser considerado invejoso e por quê? 

Essas reflexões permitirão que as crianças percebam o sentido das palavras. 

  

Considerações finais 

Tendo como base as ponderações realizadas sobre as metáforas no processo de 

alfabetização e os conceitos relacionados à competência lexical e, especialmente, o léxico 

mental, consideramos relevante destacar a nossa dificuldade em encontrar pesquisas e 

trabalhos relacionados a essa temática.  

Apesar do léxico mental e da competência lexical serem abordados em grandes 

seminários e eventos de pesquisa, pouco se fala em relação ao seu enfoque para as crianças 

dentro da instituição escolar. 

Acreditamos que novos estudos e materiais precisam ser produzidos na assertiva de que 

o desenvolvimento da competência lexical não é um trabalho pontual, mas um processo 

exaustivo que engloba vários fatores, dentre os quais destacamos significante e significado, 

que precisam fazer parte da vida do aluno em toda a sua trajetória escolar. 
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Dessa maneira, fica a sugestão para novos pesquisadores que desejam, além de trilhar 

por esse caminho do léxico que é tão instigante e motivador, auxiliar profissionais que estão 

na escola e desejam fazer um trabalho com mais qualidade. 
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O que revelam professoras alfabetizadoras acerca da escolha e uso do livro 

didático de Língua Portuguesa? 

Márcia Vânia Silvério Perfeito 

Vânia Márcia Silvério Perfeito 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

 

Resumo: O estudo analisou as concepções de três alfabetizadoras do Bloco Inicial de Alfabetização de 

uma escola pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal acerca da escolha e uso do 

livro didático de língua portuguesa. Contou com contribuições de teóricos, tais como: Ferreiro; Teberosky 

(1999), Soares (2016), Morais (2012), Albuquerque (2011, 2006) entre outros. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas no segundo semestre letivo do ano de 2018. As análises apontaram para o 

uso assistemático do livro, devido às fragilidades existentes, a exemplo da extensão dos textos, da 

priorização do letramento em detrimento de atividades que promovem a apropriação do sistema de escrita 

alfabética e consciência fonológica e da ausência de textos da tradição oral. Assim, as docentes recorriam 

a outros materiais de apoio do Programa Nacional Biblioteca da Escola, com vistas a suprir lacunas do 

livro didático utilizado. 
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Palavras-chave: Livro Didático. Alfabetização e Letramento. Ensino. 

Introdução 

 

O livro didático vem se constituindo em expressivo objeto de estudo no campo da 

alfabetização, pois, nas últimas três décadas, novas concepções relacionadas ao ensino e ao 

aprendizado da Língua Portuguesa passaram a ser divulgadas no Brasil. Deste modo, no âmbito 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), os documentos orientadores 

da prática pedagógica, passaram a defender a não utilização das antigas cartilhas, seguindo 

tendências teórico-metodológicas nacionais (DISTRITO FEDERAL, 2012).  

As críticas às cartilhas não se limitaram à presença dos pseudotextos, mas igualmente sobre 

as concepções de alfabetização, já que as atividades priorizavam (e ainda priorizam) a escrita 

como codificação e decodificação o que sugere, conforme Morais (2012), uma perspectiva 

empirista associacionista de ensino e aprendizado da língua. As cartilhas marcaram a 

alfabetização até a década de 1980, sendo o principal material didático utilizado para o ensino da 

leitura e da escrita.  

Assim, diante das inovações teóricas na área de alfabetização e da institucionalização do 

Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD), em 1985, os livros de alfabetização 

têm passado por alterações. Em 1996 foi iniciado o processo de avaliação pedagógica do 

material  inscrito no PNLD.  

Nas primeiras edições do PNLD (1985-1994), houve prioridade ao eixo do letramento. Os 

livros contemplavam uma diversidade de tipos e gêneros textuais, mas, o trabalho com o Sistema 

de Escrita Alfabética (SEA) e as habilidades de consciência fonológica não assumiram um lugar 

de destaque, o que vem influenciando os docentes a buscarem apoio em cartilhas, assim como 

em outros materiais didáticos. Entretanto, as últimas edições já vêm priorizando, também, 

atividades de análise e reflexão sobre a língua.  

Diante do exposto, é relevante compreendermos o processo de escolha e uso desse material 

por parte das professoras, de modo a analisar a frequência, assim como os tipos de atividades que 

ocupam maior espaço na condução do trabalho com língua portuguesa no Bloco Inicial de 

Alfabetização (BIA).  

Do mesmo modo, é pertinente identificarmos os limites e as possibilidades oferecidas pelo 

uso do Livro Didático (LD), na ótica das docentes, em relação aos eixos de ensino da Língua: a 

oralidade, a leitura, a Produção de texto e a Análise linguística, pois, muitas vezes, as docentes 
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recorriam a outros materiais de apoio do Programa Nacional Biblioteca da Escola, como as obras 

de literatura, de pesquisa e de referência, com vistas a suprir lacunas do livro didático utilizado. 

Como técnica de investigação nesse estudo, adotamos entrevistas semiestruturadas com três 

docentes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental de uma escola da SEEDF. Igualmente, 

refletimos a respeito da qualidade desse recurso e sobre sua significação para a organização do 

trabalho pedagógico no BIA.  

 

As mudanças no ensino da Língua Portuguesa e os novos livros didáticos de alfabetização  

 

 

A partir da década de 1980, surgiram diferentes teorias para explicar o problema da 

alfabetização no Brasil. Em decorrência, os conceitos relacionados ao ensino da leitura e da 

escrita sofreram modificações. O foco do ensino passou a ser os sujeitos e seu processo de 

construção das aprendizagens. Uma das teorias mais divulgadas foi a Psicogênese da Língua 

Escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999) que assinala o percurso evolutivo, pelo qual passam 

as crianças, ao formularem hipóteses acerca da linguagem escrita. 

Com a chegada de novas perspectivas teóricas, os velhos métodos de alfabetização foram 

colocados em debate. Para Mortatti (2010), questionou-se a centralidade do ensino ancorado nos 

métodos, por meio do uso sistemático de cartilhas e dos testes de prontidão. Neste caso, Morais 

(2012) aposta em metodologias de trabalho com alfabetização, o que significa incluir propostas 

didáticas sistemáticas para o ensino da escrita alfabética, bem como para ler e produzir textos de 

curta extensão.  

Desta forma, com o processo de desmetodização da alfabetização, formou-se um vácuo no 

campo da didatização. Assim, nesse estágio, os textos cartilhados foram postos em cheque, o que 

ocasiona a busca por textos reais. Morais (2012, p. 15) defende uma metodologia de orientação 

construtivista, que “pressupõe que a escrita alfabética é um sistema notacional, e não um código, 

e que, como nos ensinaram Ferreiro e Teberosky, seu aprendizado envolve um complexo 

trabalho conceitual, que é completamente desconsiderado pelos métodos tradicionais de 

alfabetização”.  

Para Soares (2016), o termo desmetodização ou desinvenção da alfabetização é entendido 

como a desvalorização do ensino da escrita alfabética e supervalorização do letramento. 

Portanto, ao propor a reinvenção da alfabetização, afirmou a necessidade de vários métodos para 

este ensino, pois, para a autora, não há como reduzir a complexidade desse processo a um 

método apenas. Por isso, define métodos como um conjunto de procedimentos, fundamentados 
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em teorias e princípios, que orientam a aprendizagem da leitura e da escrita. Contudo, ambos os 

autores recorrem a termos distintos (métodos – metodologias), que em nada se assemelham aos 

antigos métodos de alfabetização.  

O termo letramento é definido por Soares (1998a) em duas dimensões: ao desenvolvimento 

de habilidades individuais, cognitivas e metacognitivas e ao conjunto de práticas sociais 

conectadas à leitura e à escrita. Esta última lembra o que Tfouni (1995, p. 20) pontuou: 

“enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de 

indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito 

por uma sociedade”. 

 O conceito de letramento foi expandido para letramentos e na atualidade refere-se às 

múltiplas linguagens, como a digital, a literária, entre outras e envolvem diferentes culturas e 

contextos culturais. Portanto, no processo de didatização da leitura e da escrita, faz-se imperioso 

levar para o ambiente da sala de aula diferentes gêneros textuais, visto que essas experiências 

ambicionam se aproximar daquelas fora dele.  

Como afirmam Morais e Albuquerque (2008), as mudanças ocorridas no campo da 

alfabetização, com os estudos do letramento, desencadearam uma crescente mudança no perfil 

dos manuais que passamos a chamar de novos livros de alfabetização. Esses assumiram, nos 

últimos tempos, diferentes formatos didáticos e propostas pedagógicas. Conforme sinaliza 

Chartier (2007), essas podem ser entendidas como mudanças de natureza didática (relativas às 

definições dos conteúdos) e pedagógica (modalidades de organização dos alunos na sala de aula, 

emprego do tempo, formas de avaliação, etc.).  

Desde o final da década de 1970 assistimos a críticas severas quanto à utilização de livros 

didáticos. O uso desse material foi vinculado a uma prática tradicional de ensino e à 

desqualificação profissional de professores. Passaram a ser criticados, também, por apresentarem 

erros conceituais e por divulgarem preconceitos ou ideologias, revelando pontos de vista 

parciais.  

A história do LD no Brasil foi marcada por uma série de decretos, leis e medidas 

governamentais. Em 1939 foi estabelecida a primeira política de legislação, controle de produção 

e circulação no país, instituindo a Comissão Nacional do Livro Didático, passando para o âmbito 

governamental, a responsabilidade de sua avaliação, compra e distribuição.  

A partir de 1971, o Instituto Nacional do Livro passou a desenvolver o Programa do Livro 

Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), assumindo as atribuições administrativas e de 

gerenciamento dos recursos financeiros. Em 1976, a Fundação Nacional do Material Escolar 
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tornou-se responsável pela execução do programa. No ano de 1983, foi criada a Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE), que passou a incorporar o PLIDEF.  

Desta forma, em 1985, com o Decreto nº 91.542, de 19/8/1985, o PNLD foi criado, trazendo 

mudanças, como: indicação pelos professores; reutilização, aperfeiçoamento para maior 

durabilidade; extensão aos alunos de 1ª e 2ª séries das escolas públicas; fim da participação 

financeira dos estados, passando o controle para a FAE.  

Assim, somente a partir de 1995 o PNLD tornou-se iniciativa do Ministério de Educação, 

passando a desenvolver e executar um conjunto de regras para avaliá-lo e debatê-lo, em relação 

às suas características, funções e qualidade, incluindo os envolvidos em sua fabricação e 

consumo. Nos anos subsequentes, de forma gradativa, houve a universalização da distribuição do 

LD no Ensino Fundamental. O processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o 

PNLD iniciou em 1997, passando a ser avaliado pelas universidades. Esse formato permaneceu 

até a edição de 2015, já que, no último edital “as regras do jogo foram modificadas 

radicalmente”.  

O programa foi ampliado em 2000 e inseriu a distribuição de dicionários da LP para uso dos 

alunos dos anos iniciais. Os livros passaram a ser distribuídos no ano anterior a sua utilização e 

foi universalizado para o ensino médio, tendo como exceção a Educação Infantil. O Programa 

Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), de acordo com o 

FNDE, foi criado em 2007, para distribuição, a título de doação, de obras didáticas. Em 2010, o 

atendimento à EJA foi ampliado, com a incorporação do PNLA ao PNLD.  

Ao longo dos anos, o Programa vem sendo aperfeiçoado e, atualmente, compreende as ações 

do PNLD e do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), por meio dos quais o governo 

federal provê as escolas públicas com obras didáticas, pedagógicas e literárias, bem como com 

outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita. Deste 

modo, os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2014b) 

estão pautados pelos diversos gêneros textuais e pelos eixos de ensino de LP. Designam que, na 

ação didático-pedagógica, a alfabetização, os letramentos e a ludicidade (DISTRITO FEDERAL, 

2014a), necessitam ser contemplados, concomitantemente. 

Entretanto, o Programa faz parte das políticas públicas de educação desenvolvidas pelo 

MEC e tem como objetivo a distribuição gratuita para todos os alunos da rede pública no Brasil. 

Contudo, concomitantemente ao seu aperfeiçoamento, constatou-se uso assistemático pelas 

alfabetizadoras entrevistadas.  
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Metodologia 

 

O estudo foi realizado no segundo semestre do ano de 2018, em uma Escola da rede pública 

do Distrito Federal. Teve como foco analisar as concepções de professoras alfabetizadoras acerca 

do LD recomendado pelo PNLD e utilizado no BIA para subsidiar as aprendizagens no cotidiano 

de três grupos-classe.  

Conforme André (2015), adotamos a abordagem qualitativa de pesquisa. Para a produção 

dos dados, recorreremos à entrevista semiestruturada, objetivando explorar temas, tais como: 

compreensão das docentes acerca do ensino da leitura e da escrita presente nesse material 

didático, bem como as apreciações das alfabetizadoras acerca das potencialidades e fragilidades 

deste material didático. 

As três professoras não tiveram suas identidades reveladas. Foram nomeadas por: A1 

(Alfabetizadora 1), A2 (Alfabetizadora 2) e A3 (Alfabetizadora 3) atuantes no primeiro, segundo 

e terceiro anos do Ensino Fundamental, respectivamente. A alfabetizadora 1 cursou Pedagogia e 

pós-graduação lato sensu em Orientação Educacional, tinha, à época, seis anos de docência na 

SEEDF, sendo três no ciclo de alfabetização; a alfabetizadora 2 cursou o normal médio, 

Pedagogia e pós-graduação em Orientação Educacional, Administração e Educação Infantil. 

Atuava há vinte e nove anos e seis meses em turmas de alfabetização. Por fim, a alfabetizadora 3 

cursou o normal médio, Pedagogia e possui pós-graduação em Ensino Superior. Tinha vinte e 

oito anos de atuação, sendo vinte e um anos na alfabetização.  

Para o tratamento das informações, recorremos à Análise de Conteúdo Temática de Bardin 

(2016) e Franco (2008). Para esta sistematização, priorizamos os seguintes temas: critérios 

elencados pela escola para a escolha da coleção didática; frequência com que o LD era utilizado 

nas três turmas; as contribuições oferecidas pelo livro à prática docente e a progressão do ensino 

de língua no BIA, presentes no livro didático.  

Os critérios que definem a qualidade dos Livros Didáticos de Alfabetização na ótica das 

professoras 

 

O Livro Didático de Língua Portuguesa (LDLP) ocupa um lugar de destaque nas políticas 

públicas educacionais e exerce função relevante no processo de ensino-aprendizagem, como 

recurso de apoio ao professor e ao estudante. Constitui-se em um material didático que organiza 

o saber a ser ensinado nas escolas, por isso, passa por “um processo de seleção, segmentação, 

organização em sequências progressivas, o que os torna didatizados” (BRASIL, 2015, p. 20).   
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No âmbito das discussões sobre a escolha e o uso dos livros, consentimos que a qualidade 

era basilar na alfabetização das crianças. Em decorrência da deficiência e inadequação desses, o 

MEC passou a submetê-los à avaliação, visando orientar os professores para a escolha. Assim, 

analisamos, por meio das declarações das alfabetizadoras, os critérios elencados para esta 

escolha (DISTRITO FEDERAL, 2012).  

As três professoras alfabetizadoras participaram do processo de seleção do LDLP na escola 

em que atuavam. Ao relatarem os elementos considerados nessa avaliação, foram categóricas ao 

afirmar que um dos critérios utilizados, consistiu na extensão dos textos. Vejamos o que declarou 

a professora do primeiro ano:  

 

[...] fomos orientadas a manusear os livros [...] pré-selecionamos cinco 

títulos. Focamos no processo de alfabetização, nos gêneros, nos tipos de 

letras, no tamanho dos textos, no lúdico: quadrinhas, contos, cantigas, 

elementos da língua, consciência fonológica, alfabeto, ordem alfabética. [...] 

(A1 – 1º ANO).  

 

 

Na avaliação da A1, a coleção utilizada no período de 2016 a 2018 trazia textos extensos 

para o trabalho com o 1º ano. Citou a relevância do trabalho com a ludicidade e elencou critérios 

para escolha da nova (2019 a 2022), apontando como foco: o processo de letramento, as 

atividades de alfabetização, a extensão dos gêneros e os tipos de letras (cursiva, imprensa 

maiúscula e minúscula). Para a professora do segundo ano:  

 

 [...] os livros do 1º ao 5º ano têm que ser de uma mesma coleção [...] o que 

abraça a alfabetização, não abraça o 4º e 5º anos [...] ficou a escolha dos 4º e 

5º anos. [...] agora são quatro anos. Escolhemos considerando: a 

alfabetização e o letramento, a letra caixa alta e demais tipos e os eixos da 

língua.  (A2 – 2º ANO). 

Na análise da A2, a escolha de uma mesma coleção para todos os anos iniciais (1º ao 5º 

ano), não contempla os dois blocos. Já a professora do 3º ano relatou: 

 

[...] escolhemos observando os conteúdos, com cuidado de ter continuidade 

de um ano para o outro [...] preocupação de não escolhermos livros de 

alfabetização com textos muito grandes, pois os que estamos usando são 

enormes, [...] para termos no livro um suporte para trabalhar melhor com as 

crianças. (A3 – 3º ANO). 

 

Os critérios listados pela A3 constituíram-se na observação dos conteúdos, na progressão 

desses conteúdos, de um ano para outro e gêneros textuais de curta extensão e mais acessíveis 

aos estudantes.  
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Por meio das explanações das docentes, observamos que houve organização coletiva para a 

escolha da coleção. Foram orientadas pela coordenação pedagógica e equipe gestora. Elencaram 

critérios, tais como: processo de alfabetização, atividades de consciência fonológica, gêneros 

textuais (extensão e variedade), letramento, tipos de letras (caixa alta ou imprensa maiúscula, 

imprensa minúscula, cursiva maiúscula, cursiva minúscula), eixos da LP e a progressão dos 

conteúdos, considerando cada ano do BIA (1º, 2º e 3º).  

A partir de critérios definidos, a equipe pedagógica pôde analisar cuidadosamente e 

coletivamente as coleções didáticas, consultando o guia apresentado pelo PNLD/MEC, sem 

desconsiderar a adequação ao Projeto Político-Pedagógico da Escola, objetivando alcançar 

melhores resultados nas práticas alfabetizadoras.  

 

O livro didático sob o olhar das alfabetizadoras 

 

Conforme Brasil (2015), o LD contribuía para o desenvolvimento da prática pedagógica 

quando cumpria algumas das funções, tais como: 

 

[...] propiciar e orientar uma interação adequada entre o professor e os 

alunos, em torno dos conhecimentos a serem ensinados [...]; colaborar para 

que os aprendizes e docentes atinjam os objetivos e metas estabelecidos no 

planejamento escolar; auxiliar no processo de construção dos conhecimentos 

de diferentes áreas, indicando diferentes possibilidades e recursos didáticos 

adequados (p. 23). 

 

 

Sabemos que cada alfabetizador cria distintas maneiras para associar a proposta do LD à sua 

forma de trabalho e às necessidades de ensino e aprendizagem, junto ao seu grupo-classe.  

Portanto, este recurso pode adquirir distintos papéis na prática pedagógica, como:  

 

[...] destinar-se a diferentes leitores [...]; servir a diversas formas de 

mediação entre professor e alunos; assumir papel central ou secundário no 

desenvolvimento do trabalho cotidiano; constituir-se instrumento de 

aprendizado para o aluno, ao contribuir para a organização das atividades do 

professor; apresentar-se como complemento dos processos de ensino e 

aprendizagem, por meio do aprofundamento de temas/conteúdos eleitos para 

estudo ou selecionando atividades que contribuam para a fixação de 

conteúdos ensinados; ser utilizado de forma individual ou coletiva (BRASIL, 

2015, p. 30 e 31). 
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Quanto à utilização do livro em sala de aula, as docentes relataram aspectos nele explorados. 

A A1 realçou:  

 

[...] leio os contos, conversamos e mando atividade para casa [...] não é, 

textos grandes, exigem inferência que eles ainda não têm; fica desgastante 

[...] Uso porque é um direito do aluno, mas não é determinante nesse 

momento da alfabetização, diferente de um material que recebemos do 

PNAIC e que está muito adequado [...] traz textos pequenos, prazerosos e 

que as crianças conseguem ler. (A1 - 1º ANO).  

 

 

Para a docente, o uso não sistemático do livro foi atribuído por não considerá-lo adequado 

ao nível dos estudantes. Citou a ausência de textos da tradição oral, tais como: quadrinhas, trava-

línguas e parlendas, por considerá-los apropriados ao desenvolvimento da consciência 

fonológica. Sobre esse assunto, a A2 revelou: 

 

[...] utilizo três vezes ou mais na semana [...]. O livro utilizado é o “Aprender 

juntos: Letramento e Alfabetização do PNLD”. Não abraça todos os gêneros 

textuais, [...]. Cada capítulo deveria trabalhar um gênero (A2 - 2º ANO). 

 

 

Na opinião da professora, o livro não alcança todos os gêneros textuais, embora, seja 

utilizado com frequência em sala de aula. Com relação à frequência em que o livro é utilizado, a 

A3 declarou: 

 

[...] utilizo, duas ou mais vezes, conforme o conteúdo que está sendo 

trabalhado [...] os textos são muito grandes para as crianças. Acho reduzida a 

parte de gramática [...] as crianças cansam nas leituras. Uso mais como tarefa 

de casa (A3 - 3º ANO). 

 

 

Para a alfabetizadora, os textos são longos e a gramática restrita, porém, afiançou empregá-

lo duas ou três vezes durante a semana, aproveitando-o mais como tarefa para casa. Assim, as 

Alfabetizadoras 1 e 3, transferem para casa o trabalho com o LD, justificando a extensão dos 

textos. Contrapondo a essa atitude, consideramos que constitui tarefa do (a) professor (a): 

organizar e planejar as atividades nele contidas, ensinar, entender as dificuldades dos estudantes, 

o que já sabem, o que precisam aprender, aprofundar, retomar e como aprendem melhor.  

Morais (2012), alerta que nessa fase da escolarização, é conveniente a produção textual, seu 

refinamento por meio da revisão; o domínio da correspondência letra-som; a internalização da 

norma ortográfica; a perspectiva do alfabetizar letrando; a textualidade (organização 
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composicional, coerência, coesão e escolha do léxico adequado ao gênero) e a normatividade 

(observância da ortografia, uso da concordância verbo-nominal, emprego dos tempos verbais e 

da regência verbal). Defende o ensino sistemático da norma ortográfica para os estudantes que 

apresentam autonomia leitora e escritora, ao final do 2º ou início do 3º ano.  

Em alusão ao conhecimento das orientações curriculares que norteiam o trabalho com 

Língua no BIA, as alfabetizadoras citaram atividades que desenvolvem com o livro, tais como: 

leituras, incluindo as das obras de literatura; oralidade por meio do reconto e argumentações; 

produção textual a partir de histórias lidas, glossários e encenações. Segundo a A3, o Currículo 

da SEEDF privilegia o eixo da leitura, indo em direção ao que os livros de alfabetização 

preconizam, isto é, o eixo do letramento em detrimento das atividades de apropriação do Sistema 

de Escrita Alfabética.  

Conforme Morais e Albuquerque (2011), as pesquisas revelam que os atuais livros têm 

contemplado uma diversidade de gêneros representativos de diferentes esferas de circulação 

social. Portanto, defendem o equilíbrio entre o trabalho de leitura e produção de textos em 

articulação à aprendizagem do SEA. Sobre a integração da escrita alfabética com os demais 

eixos (Leitura, compreensão e produção textual, oralidade e conhecimentos linguísticos), as 

professoras apontaram: 

 

[...] quando entendi que se fizer um texto, um glossário, produzir uma frase, 

eles vão entender, vai fazer sentido [...], é o caminho mais certo [...] 

importante é deixá-lo escrever [...] o LD focou em atividades de leitura e 

quase nada no SEA. Exigindo um nível de compreensão que as crianças 

ainda não têm (A1 – 1º ANO). 

 

 

Na opinião da A2, “o livro faz a articulação com os eixos da Língua”. A A3 concordou com 

a articulação ao declarar que “o livro favorece mais do que ficar dando atividade xerografada. As 

três alfabetizadoras foram unânimes quanto à extensão dos textos, bem como em afirmar que o 

repertório maior é textual e quase nada de atividades do SEA.  

As alfabetizadoras concordaram sobre a eficácia em planejar as atividades articulando os 

eixos da LP, fazendo uso de situações contextualizadas. Para as atividades de letramento, 

disseram procurar vinculá-las aos diferentes gêneros. As A2 e A3 relataram que o livro poderia 

trazer maior variedade de gêneros. A A2 alegou que, “fica muito em gramática, perde tempo”.  

Os textos focavam mais em narrativas e informações, segundo a A3, “não tem bilhete, 

convite, bula, receita, [...] tem poucas parlendas e cantigas infantis”. Já a A1 garantiu que 
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“contempla variados gêneros, porém, textos grandes, de difícil compreensão textual para o 

estudante do 1º ano. Para ela, o LD do 1º ano, ao contemplar situações lúdicas, favoreceria a 

aprendizagem. Acerca desse assunto, Morais (2012) endossa que:  

 

[...] os alfabetizandos vivenciem situações lúdicas, explorando jogos que, 

explicitamente, fossem idealizados para fazê-los brincar com as palavras, de 

modo a poderem, mais facilmente, compreender as relações entre as partes 

orais e escritas das mesmas. [...]. Os jogos com palavras convivem 

perfeitamente com as práticas de leitura e produção de textos, no dia a dia 

escolar (p. 99).  

 

 

É oportuno repensar a prática da alfabetização a partir da ludicidade, num movimento 

mútuo, enquanto fonte de prazer e conhecimento dentro do espaço escolar. Essas atividades 

propiciam a interação da criança consigo mesma e com o outro, constrói regras para si e para o 

outro, cria e recria, a cada jogo ou brincadeira, o mundo que a cerca e, por conseguinte, aprende. 

Deste modo, a ludicidade favorece o avanço do alfabetizando no processo de aprendizagem. 

Sobre as atividades de compreensão textual, presentes no LD, a A1 ponderou: “há equilíbrio 

entre os níveis de leitura, mas tivemos dificuldade em encontrar uma coleção que contemplasse 

do 1º ao 5º ano”. A A2 chama a atenção para os três níveis de leitura: a explícita, a inferencial 

(implícita) e a crítica (argumentativa), considerando que são momentos diferentes, porém 

complementares. “A leitura explícita, o livro abraça, entretanto, o trabalho com as inferências é 

menor, poderia ter mais questões críticas ou avaliativas. Ser mais equilibrado. Poucas questões 

inferenciais e avaliativas”. A A3 relatou que o LD traz “mais questões de localizar informações 

explícitas no texto. Acho que deixa a desejar em outros. Não é equilibrado”.  

Em relação à leitura inferencial, colocada como desafio para os estudantes de seis anos, 

ressaltamos que a metodologia da leitura pode ser desenvolvida na oralidade, ou o professor 

atuar como escriba, ao fazer uso de estratégias que potencialize esse nível. Entendemos que o 

leitor competente percorre todos esses níveis, sendo mediado pelo professor para chegar à 

construção do sentido do texto. 

Assim, Albuquerque e Morais (2011) realçam, para além da diversidade de gêneros, o 

trabalho voltado à compreensão leitora, explorando as estratégias, como: ativação dos 

conhecimentos prévios; localização de informações explícitas; antecipação e checagem de 

hipóteses; inferência; extrapolação (leitura crítica ou avaliativa, responsável pela argumentação); 

além da exploração lexical.  
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Para as docentes, o equilíbrio almejado nas atividades de compreensão textual, presentes nos 

livros, possibilitariam aos estudantes, localizar informações explícitas, entretanto, são poucas as 

questões voltadas ao desenvolvimento de inferências e à argumentação dos textos lidos. As 

alfabetizadoras foram unânimes ao responderem que o LD não contemplava a heterogeneidade 

existente no grupo-classe.  

No entanto, percebemos que não se trata apenas de uma análise de como esse eixo aparece 

no LD, mas, também, das concepções das professoras acerca desse trabalho. Isso fica claro com 

a declaração da professora do primeiro ano.  

Em relação aos eixos da Língua, a potencialidade delatada pelas A1 e A2, enalteceu a 

variedade de gêneros textuais, antes não ofertados nos livros, porém, a A1 asseverou como 

fragilidade, a inadequação ao universo infantil e ao ensino do SEA. A dificuldade dos estudantes, 

para a docente do 1º ano, estava na produção escrita. A A2 destacou como fragilidade, as 

“atividades de compreensão textual, que envolvem inferências e argumentação”. A A3 ao definir 

o livro como ruim para a aprendizagem da leitura e da escrita argumentou como fragilidade, a 

contextualização, por extrapolar “os níveis dos alunos [...]. Textos grandes, poucas variedades de 

gêneros, faltam questões inferenciais, priorizam narrativas, poucas atividades voltadas à análise 

linguística [...]”. Para ela, os estudantes estavam bem em leitura, por causa do projeto que 

desenvolviam em sala de aula. 

De acordo com Albuquerque e Morais (2011), o LD de alfabetização tem inovado na 

categoria textual, pois, as coleções têm contemplado tanto textos para serem lidos pelo professor, 

como textos mais curtos, que podem ser lidos pelos alunos. Para os autores, a produção de 

textos, aperfeiçoada a cada edição do PNLD, contemplava a produção de diferentes gêneros, em 

situações contextuais claras, ainda que, necessitasse melhorias. Contudo, houve consenso na 

explicitação das professoras face à variação dos gêneros textuais trazidos pelo LD, do mesmo 

modo, como ponto negativo, declararam a extensão dos textos. 

A análise linguística foi apontada pelas A2 e A3 como a grande dificuldade dos aprendizes. 

Para a A2, as convenções constituem-se fáceis, apenas, para alguns, a exemplo da “acentuação, 

pontuação e ortografia; as regrinhas na escrita das palavras [...] tem uma regrinha: entre vogais, o 

S tem som de Z”. Clarificou que à medida que amadurecem os estudantes “vão memorizando 

[...] com jogos, de forma lúdica”.  

Faz-se necessário clarificar que, a análise linguística é parte do saber do falante nativo, por 

isso é compartilhada por todos os indivíduos que falam determinada língua. Já a gramática 

normativa tradicional diz respeito às normas e às prescrições que, em muitos casos, se 
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diferenciam da língua cotidiana. Portanto, a análise linguística se diferencia da gramática 

normativa (OLIVEIRA, 2005). Ambos os termos foram mencionados pela A3.  

De acordo com Bunzen (2009), a propósito dos conhecimentos linguísticos, verifica-se que 

há sinais de mudanças expressivas no processo de seleção e organização metodológica do LD, na 

tentativa de inovar o tratamento dado à análise linguística nos livros para os anos iniciais. 

Segundo o autor, várias coleções têm se empenhado em proporcionar os objetos de ensino de 

maneira a beneficiar a reflexão sobre a língua, enquanto outras misturam enfoques tradicionais 

com outros.     

Por fim, trazemos as conclusões, assinalando as potencialidades e os limites do livro de 

alfabetização, por meio das concepções das professoras, acerca das mudanças didáticas e 

pedagógicas (CHARTIER, 2007), para o ensino da leitura e da escrita no período inicial da 

escolarização. 

 

Considerações finais 

 

As análises e discussões sobre o livro didático contribuem para seu aperfeiçoamento, com 

vistas a articular o ensino do Sistema de Escrita Alfabética aos demais eixos da Língua. Desta 

maneira, ao analisar as escolhas, o uso e as reflexões das alfabetizadoras, em relação ao Livro 

Didático (LD) para o ensino da Língua Portuguesa e que constituíram os eixos dessa 

investigação, possibilitou-nos o entendimento de como as alfabetizadoras se apropriaram das 

novas teorias postas para a leitura e a escrita. Estas refletiram, também, na produção do material 

disponibilizado pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD).  

Para apropriação das novas teorias, quando da implantação do Ensino Fundamental de nove 

anos, as coleções didáticas de alfabetização passaram a promover a inserção e a convivência da 

criança com o mundo da escrita, ampliando e diversificando progressivamente o seu letramento e 

o domínio da escrita alfabética. Nesse approach, os livros de alfabetização, substitutos das 

tradicionais cartilhas, surgiram trazendo textos autênticos e de diferentes gêneros. Assim, para 

alcançar estes objetivos, passaram a apresentar propostas pedagógicas para cada eixo de ensino.  

Entretanto, ainda com avanços qualitativos, compete aos docentes, considerar o papel do LD 

como apoio e, não um roteiro rígido. Ao lançar mão dos textos e das atividades propostas, 

compete ao alfabetizador selecionar e/ou complementar as áreas que se revelarem insuficientes. 

Contudo, as alfabetizadoras demonstraram certa resistência à sua utilização, empregando-o de 

forma pouco sistemática e, por vezes, fragmentada.  
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Observamos determinado descompasso nas respostas das alfabetizadoras, pois, 

concomitantemente, explicitaram a diversidade de gêneros textuais, como potencialidade e a 

ausência de textos de tipologias instrucionais e de tradição oral como fragilidade. Cabe destacar, 

também, a secundarização do uso de suportes, como, por exemplo, o próprio LD.  

Na compreensão das alfabetizadoras, o livro necessitava ganhar maior significação para o 

desenvolvimento da aprendizagem e da autonomia dos estudantes. Entretanto, não há como 

negar ou depreciar seu uso, pois, constitui-se, na maioria das vezes, como principal material 

escrito, manipulado e lido de forma sistemática pelos estudantes (BRASÍLIA, 2008). 

As declarações das três docentes evidenciaram a ausência de uma apreciação mais atenta da 

didatização da Língua Portuguesa, sugerida nos atuais livros de alfabetização, uma vez que esses 

vêm ressaltando o trabalho com a leitura e produção de textos, ainda que, deixando lacunas, a 

exemplo das atividades que promovem a apropriação do sistema de escrita alfabética e da 

consciência fonológica. Suas respostas revelaram, também, determinadas dificuldades no uso 

desse material ao citarem que os textos longos não ajudavam no processo de alfabetização.  

Em síntese, as decisões sobre a escolha do LD demandam uma participação ativa dos 

profissionais das escolas e uma análise criteriosa de diversos aspectos. Em conformidade com o 

proposto observou-se, por meio dos relatos das alfabetizadoras, que os critérios para a seleção do 

livro didático foram refletidos e debatidos pela equipe pedagógica. Seu uso deve ser fruto de 

discussões coletivas, considerando as contribuições e os limites no planejamento pedagógico.  
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O estudo da consciência fonológica como potencializador no processo de 

alfabetização 

 

Kauane Neves Soares 

Universidade Luterana do Brasil 

 

Resumo: O referido artigo é uma análise da importância dos estudos das competências fonológicas no 

processo de alfabetização a partir de uma experiência docente realizada em um estágio curricular do 

Curso de Pedagogia, da Universidade Luterana do Brasil, em uma turma de 3º ano dos anos iniciais na 

cidade de São Leopoldo – RS. Evidenciamos a importância deste estudo considerando que as 

propostas desenvolvidas no estágio docente, contribuí para a reflexão da língua e consequentemente 

para o avanço na hipótese de escrita dos alunos. A apropriação da língua escrita deve ser trabalhada, 
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em sala de aula, de forma significativa de acordo com o contexto em que a turma está inserida, por 

meio disso, foi proposto o projeto “Lendas do Rio Grande do Sul”. 

 

Palavras chave: Consciência fonológica. Alfabetização. Escrita 

 

Introdução  

 O objetivo deste texto é refletir sobre a importância de desenvolver atividades que 

proporcionem o estudo da consciência fonológica no percurso da alfabetização. Trindade 

(2010) entende que, o alfabetizar e letrar estão relacionados com o uso de variados métodos 

que contemplam o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, a partir da aquisição da 

codificação e decodificação e usos da língua escrita.  

 Portanto, se faz necessária uma prática que evidencie este estudo com base na reflexão 

da língua. Os estudos recentes sobre estes discursos retratam que o alfabetizar, por meio da 

competência metalinguística não é construído espontâneo. Piccoli e Camini (2012) afirmam 

que, para que ocorra o processo eficaz da alfabetização se faz necessária trocas sociais 

constantes, desenvolvidas por meio das vivências socioculturais dos alunos. 

 Para isso, buscarei evidenciar, nesse estudo, propostas didáticas desenvolvidas no 

estágio docente realizado em uma turma de 3° ano, de uma escola da rede municipal de São 

Leopoldo – RS. Priorizarei as atividades em que a reflexão da língua materna, a partir das 

dimensões fonológicas da língua, estiveram presentes. 

 

Os trajetos da escrita 

 A escrita é um campo de investigação que vem sendo constituída ao longo dos últimos 

anos. Essas investigações têm a necessidade de compreender como ocorre a apropriação do 

sistema de escrita alfabético, assim como, analisar práticas efetivas para que essa construção 

seja desenvolvida no aluno. 

 De acordo com Kroll (1983) citado na obra de Kato, Moreira e Tarallo (1997), para 

um resultado satisfatório na alfabetização é preciso ter a consciência que a criança já traz 

hipóteses da escrita quando inicia o processo de escolarização. Essas hipóteses se dão por 

meio de interações socioculturais, tanto no convívio familiar como na interação com a meio 

social que o sujeito pertence.  

 Vigotsky (1979), ao estudar a aquisição da escrita aponta que a criança já desenvolve 

habilidades da pré-escrita por meio de gestos, jogo de faz de conta, e desenhos. Ou seja, a 

escrita está presente desde a primeira infância. Ainda para o autor, a criança utiliza 
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primeiramente a fala como simbolismos seguindo para os jogos simbólicos de representação. 

No desenho por sua vez, a criança utiliza para contar o que sabe da mesma forma que conta 

uma história, para Vigotsky o desenho serve como uma fala gráfica. 

 Para Luria (1983), o desenho representacional não é precursor da escrita, mas sim, o 

desenho mnemônico, este que é utilizado por meio de esquemas, gráficos, símbolos, palavras 

ou frases. Por sua vez, de acordo com Kato, Moreira e Tarallo (1997), o desenho demonstra 

uma consciência da relação entre significantes, ou seja, entre a forma oral e a escrita. 

            Ferreiro e Teberosky (1979), em seus estudos propõem que a escrita inicialmente está 

relacionada com o símbolo linguístico e sua totalidade, significante e significado, e a sua 

representação da escrita, diferenciado - se de Luria, para as autoras a escrita se estabelece 

entre aspectos quantificáveis do objeto e aspectos quantificáveis da escrita. 

 A partir das investigações de Ferreiro e Teberosky (1979), foi possível compreender o 

processo da construção da escrita baseado em uma abordagem construtivista. As autoras 

declaram que a criança mesmo não escrevendo convencionalmente já possui a hipótese de 

escrita e essas demonstram suas ideias e representações sobre a escrita - alfabética. 

 De acordo com isso, as autoras analisaram a escrita infantil e constataram que o 

sistema de escrita alfabético é evolutivo. Por meio disso, o processo de escrita passa por 

estágios, pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. Deste modo, rompeu-se a 

concepção da língua como um código, na qual se aprendia por meio da memorização, 

trazendo então a perspectiva da construção da língua escrita por meio dos seus usos e funções. 

No processo de construção da língua escrita à criança aprende a refletir sobre a 

linguagem como objeto, conforme Kato, Moreira e Tarallo (1997, p. 27) “ A capacidade de 

refletir sobre a linguagem é conhecida como consciência metalinguística e se dá em vários 

níveis: consciência fonêmica (fonológica), consciência da palavra, consciência da forma, 

consciência pragmática.” Sendo que os dois primeiros níveis se referem à consciência da 

subunidade da língua e os últimos se refere sobre a reflexão do significado da língua a partir 

de unidades maiores, como sintaxe, sentenças e textos. 

 

A importância da consciência fonológica no trabalho de alfabetização 

 Sabemos que o processo de alfabetização está relacionado com o desenvolvimento da 

habilidade do raciocínio sobre a língua para a comunicação pela leitura e escrita. Segundo 

Albuquerque (2005), ao desenvolvermos um trabalho de reflexão sobre o sistema de escrita 

alfabético, não devemos utilizar somente a leitura e a produções de texto.  
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É preciso o desenvolvimento de um ensino no nível da palavra, que leve o 

aluno a perceber que o que a escrita representa (nota no papel) é sua pauta 

sonora, e não o seu significado, e o que o faz através da relação 

grafema/fonema. (ALBUQUERQUE, 2005, p. 20) 

 

 Morais (2012), constata que usar a língua para pensar na própria linguagem é uma das 

particularidades que nos marcam, como sujeitos pensantes, uma vez que usamos essa capacidade ou 

habilidade de reflexão metalinguística.Quando pensamos nas unidades sonoras das palavras estamos 

utilizando das habilidades metafonológicas que se denomina como consciência fonológica, esta que é 

entendida como “um conjunto de habilidades em que permite a criança compreender e manipular 

unidades sonoras da língua, conseguindo segmentar unidades maiores em menores”(PICCOLI; 

CAMINI, 2012, p.103). Ao trabalharmos com níveis de alfabetização devemos compreender que para 

o avanço efetivo da hipótese alfabética de escrita, se faz necessário desenvolver as habilidades 

metafonológicas.  

A medida que se inicia o processo de alfabetização, sabemos que é preciso proporcionar um 

ambiente letrado que insira o aluno em diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, pois estes 

oportunizam a leitura e a escrita de textos variados em diferente situações. Contudo, Albuquerque 

(2005) declara que o convívio com os diferentes textos da sociedade não garante a apropriação do 

sistema de escrita. A aprendizagem sobre esse sistema não é construída espontaneamente requer do 

aluno uma reflexão sobre a estrutura da língua.Morais aponta que há fontes de variações nas 

habilidades de reflexão sobre os segmentos sonoros das palavras: 

 

Uma primeira fonte de variação é o tipo de operação cognitiva que fazemos sobre as 

partes das palavras: pronunciá-las, separando-as em voz alta; juntar partes que 

escutamos separadas; contar as partes das palavras; comparar palavras quanto ao 

tamanho ou identificar semelhanças entre alguns pedaços sonoros; dizer palavras 

parecidas quanto a algum seguimento sonoro etc. Outra fonte de variedade é o fato 

de que os segmentos podem estar em diferentes posições na palavra (no início, no 

meio, e no final), assim como podem ser diferentes quanto ao tamanho, construindo 

fonemas, sílabas, unidades intrassilábicas maiores que os fonemas, rimas formadas 

por mais de uma sílaba. (MORAIS, 2012, p. 84) 

 

Nessa perspectiva, entendemos o papel fundamental do estudo da consciência 

fonológica em sala de aula, pois este oportuniza ao educando uma reflexão quanto às 

propriedades das palavras, estas que podem estar inseridas nas práticas de leitura e produções 

de texto, possibilitando então o alfabetizar letrando.  

O estudo da consciência fonológica segundo Morais (2012), não necessariamente 

torna a criança alfabética, mas proporciona o avanço na hipótese do sistema de escrita 

alfabético. O autor também destaca que devemos diferenciar a consciência fonológica da 

fonêmica, método tradicional que se utilizava desde o século XVIII, sendo este desnecessário, 
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pois além de trazer uma sobrecarga cognitiva nos alunos ao pronunciar fonemas isolados, 

também adiava o contato com os textos de uso real desconsiderando então o letramento. 

 Para Morais: 

Promover a consciência fonológica num quadro mais amplo de atividades de 

reflexão sobre as palavras e sobre suas partes orais e escritas nos parece uma 

solução muito mais inteligente, adequada e prazerosa, para ajudarmos nossas 

crianças a “desvendarem a esfinge” e se apropriarem do alfabeto. (MORAIS, 

2012, p. 107) 

 

Apesar de ser um fator importante para a reflexão e construção do sistema de escrita, 

foi somente na década de 1970 que começaram a pensar sobre as relações que perpetuam 

entre a alfabetização e a consciência fonológica, proposta que visa explorar as consciências 

sintáticas, silábicas e fonéticas como habilidades da consciência metalinguística.  

 

A prática da consciência fonológica em sala de aula 

 

Procuro, neste tópico, evidenciar atividades potentes desenvolvidas em uma turma de 

3° ano dos Anos Iniciais, que fomentam os estudos metalinguísticos da consciência 

fonológica.  

Em um primeiro momento, durante os dias de observação, a titular da turma propôs 

uma atividade em que os alunos deveriam se dirigir ao quadro negro e escrever uma frase a 

respeito do tema - “Boas atitudes”, abordado durante a aula. Apresento aqui algumas frases 

escritas pelos alunos (Quadro 1): 

 

QUADRO 1: Hipóteses de escrita dos alunos 

“eu ajudei um seior a travessararua” (eu ajudei um senhor atravessar a rua);  

“éagdemarmaiza” (eu ajudei minha mãe a limpar a casa);  

“ote elipea casa” (ontem eu limpei a casa);  

“eu lipea casa” (eu limpei a casa);  

“otem eu paciei comepai” (ontem eu passeei com meu pai);  

“sesta  o eu tirei pó do meu carto” (sexta eu tirei pó do meu quarto); 

“outen é u lavei a losa (ontem eu lavei a louça). 

Fonte: Autora 

 Analisando a hipótese de escrita desses alunos, foi possível perceber acordo com os estudos 

das autoras Ferreiro e Teberosky (1999), que alguns já construíram a hipótese silábica da escrita, a 

qual relacionam os símbolos gráficos às sílabas orais das palavras, é neste nível que a criança se 

preocupa em escrever uma letra para corresponder a um dos fonemas que formam a sílaba oral. 
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Percebe-se também que outros já se encontram no estágio alfabético, em que ocorre a 

correspondência do valor sonoro dos fonemas com os grafemas, nesta fase a criança já começa a 

colocar uma letra para cada fonema pronunciado e apresenta erros ortográficos na escrita. Ao encontro 

com o que Morais aponta “[...] para avançar em relação a uma hipótese alfabética de escrita, os 

aprendizes precisam desenvolver certas habilidades metafonológicas” (2012, p.86).  A partir dessa 

análise inicial pensei em propor atividades, em minha prática docente, que propiciasse o avanço das 

hipóteses de escrita alfabética desses alunos.  

Sabendo que no processo de alfabetização temos que oportunizar um ambiente letrado 

inserindo o aluno em diferentes gêneros. No decorrer das observações da turma, percebi que haviam 

falas entre as crianças sobre as lendas do Rio Grande do Sul, com isso, propus um projeto sobre as 

Lendas do Sul, articulando assim, o estudo da língua com o gênero textual lendas. 

Durante o projeto, sabendo da necessidade de se trabalhar os estudos fonológicos, desenvolvi 

as propostas a partir das lendas, que foram apresentadas do decorrer do projeto.Dentre as atividades 

desenvolvidas destaco os jogos de alfabetização. Para Morais (2012), é importante utilizar o lúdico 

nesse processo, pois oportuniza o brincar com as palavras, compreendendo assim mais facilidade as 

relações que se tem entre as partes orais e a escrita delas. Os jogos na alfabetização, de acordo com 

Brasil (2009, p.13): 

 

Podem ser poderosos aliados para que os alunos possam refletir sobre o 

sistema de escrita, sem, necessariamente, serem obrigados a realizar treinos 

enfadonhos e sem sentido. Nos momentos de jogo as crianças mobilizam 

saberes acerca da lógica de funcionamento da escrita, consolidando 

aprendizagens já realizadas ou se apropriando de novos conhecimentos nessa 

área. Brincando, elas podem compreender os princípios de funcionamento do 

sistema alfabético e podem socializar seus saberes com seus colegas. 

 

 Ao utilizar os jogos de alfabetização em minha docência propiciei oportunidades lúdicas que 

colocaram os alunos como protagonistas da aprendizagem, de modo a refletir sobre a língua e se 

apropriar das habilidades fonológicas. 

 Tencionando o estudo da consciência silábica na sala de aula, propus o jogo Batalha de 

palavras, este tem como objetivo perceber as palavras como unidades sonoras, comparar as palavras 

quanto ao número de sílabas e segmentar as palavras. 

 Nesta proposta, disponibilizei por duplas, algumas fichas com palavras relacionadas das 

lendas trabalhadas durante a semana, estas estavam variadas quanto ao número de sílabas. Os alunos 

deveriam dividir as fichas igualmente e virar as faces para baixo formando um monte, essas seriam 

tiradas ao mesmo tempo. O jogador que retirasse a ficha com o maior número de sílabas ganharia a 

sua ficha e a do colega.  

 

 

Figura 1: Fichas do jogo Batalha de palavras. 
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Fonte: Autora 

 

 Neste jogo, fazer a contagem e comparar os números de sílabas foi fundamental para o 

processo de alfabetização, pois possibilitou aos alunos a compreensão da regularidade da 

composição das palavras, ou seja, ao fazer os alunos refletirem sobre as partes das palavras, 

entendendo que são constituídas por unidades silábicas. 

 Compreendendo que o jogo na alfabetização ajuda o aluno a fazer a reflexão da língua 

escrita, devemos ter um cuidado quando propomos essa atividade de acordo com Brasil (2009, 

p. 14), “nem tudo se aprende e se consolida durante a brincadeira. É preciso criar situações em 

que os alunos possam sistematizar aprendizagens”. 

 Portanto, para sistematizar esses conceitos abordados, pedi para os alunos que, após o 

fim do jogo, escrevessem as palavras no caderno e colocassem ao lado da palavra o número 

de sílabas.  

 Outra proposta que possibilitou o estudo da consciência silábica foi o Bingo das 

sílabas, neste jogo os alunos ficaram entusiasmados para jogar, visto que, as palavras usadas 

eram do contexto que eles estavam inseridos, uns já faziam a leitura da palavra e comentavam 

sobre a respectiva lenda. Nesta proposta foi notória a importância de trabalhar o letramento 

em conjunto com o sistema de escrita alfabético, pois além do estudo das habilidades da 

língua, possibilitou uma aprendizagem significativa.  

Santos e Albuquerque apontam que oportunizar o alfabetizar letrando não se detém a 

“[...] utilizar a leitura de diferentes textos apenas com o pretexto para o trabalho com palavras 

que, após escolhidas do texto lido, são divididas em sílabas para depois serem trabalhadas 
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valendo-se do estudo das famílias (ou padrões) silábicas” (ALBUQUERQUE; SANTOS, 

2005, p. 97), portanto, trazer para sala de aula o alfabetizar letrando deverá partir de uma 

finalidade, em que o aluno possa compreender o uso social do texto, deste modo, construindo 

de maneira significativa e reflexiva o sistema de escrita para os aprendizes. 

 

Figura 2: Uma das cartelas com as sílabas. 

 
Fonte: Autora 

 

Após o jogo, propus que os alunos escolhessem duas palavras e formasse uma frase 

com cada uma delas. Após a escrita deveriam pintar os espaços entre as palavras e depois 

colocar o número de palavras das frases criadas, visto que a partir da análise das observações 

escreviam as frases aglutinadas. Para os alunos que estão no estágio silábico-alfabético pedi 

que escrevessem as palavras da cartela no caderno e que colocassem ao lado da palavra a 

quantidade de sílabas. 

 

Figura 3: Frases produzida por um aluno. 

 

 
Fonte: Autora 

 

 Em outro momento foi proposto o jogo Quem escreve sou eu, destinado aos alunos que já 

possuíam um domínio maior do sistema de escrita. O jogo tem como estudo a consciência fonêmica, 

habilidade que manipula os fonemas e as menores unidades da língua. O objetivo deste jogo foi 

possibilitar aos alunos o conhecimento das letras e sua correspondência sonora. 
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Figura 4: Cartela com as imagens. 

 

 
Fonte: Autora 

 

 

Figura 5: Cartela de correção. 

 
Fonte: Autora 

  

Foram entregues por grupos, cartelas com diferentes imagens, essas teriam a cartela de 

correção correspondente. Os alunos em duplas deveriam escolher uma cartela de imagem, 

jogar o dado e o número indicado seria a palavra cuja a dupla iria escrever no caderno, após 

isso a outra dupla faria o mesmo. No final da partida cada dupla deveria fazer a correção 

verificando quantas palavras escreveram corretamente. 

 Esta proposta, implicou para os alunos a escrita de todos os fonemas, possibilitando a 

reflexão sobre as unidades sonoras e suas correspondências gráficas. A medida que os alunos 
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corrigiam as palavras, percebiam que as vezes faltavam uma letra ou tocavam o V por F. 

Neste momento de correção ao passar pelos grupos eu solicitava que os alunos lessem a 

palavra correspondente a imagem. Então, ao realizarem a leitura, em muitos casos, eles já 

assimilavam a letra faltante, confirmando em seguida pela cartela. Percebiam assim, que um 

fonema diferente ou a falta dele pode alterar totalmente o sentido e a compreensão da palavra. 

Morais (2012) coloca a consciência fonêmica como uma das habilidades importantes 

da construção da escrita alfabética. O autor deixa claro que apesar do estudo da consciência 

silábica ser um dos principais fatores para a aquisição do sistema de escrita, não se pode 

excluir a consciência fonêmica das práticas de alfabetização, pois estas possibilita uma melhor 

compreensão de como as letras funcionam se atentando para a sonoridade dos segmentos das 

palavras . A partir desse jogo, foi possível compreender que um fonema diferente ou a falta 

dele pode alterar totalmente o sentido e a compreensão da palavra. 

Promover a consciência fonológica em atividades de reflexão sobre as palavras e suas 

partes, possibilita uma maior compreensão do sistema de escrita alfabético e potencializa as 

práticas de leitura em seus usos sociais, inseridas nos contextos dos alunos. Portanto, a partir 

dessas propostas foi possível desenvolver as múltiplas habilidades da consciência fonológica 

e analisar sua importância para o processo inicial de alfabetização. 

 

Considerações finais 

 

Por meio deste trabalho, podemos observar importância do estudo da consciência 

fonológica no processo de alfabetização. Desenvolver propostas que possibilitem a reflexão e 

compreensão sobre os sons da fala e a identificação de seus correspondentes gráficos é 

necessária para o desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Morais, deixa claro que; 

Precisamos ter em mente que as habilidades fonológicas não se desenvolvem em 

função de um relógio biológico, que faria com que, por volta de certa idade, todas as 

crianças fossem capazes de fazer tais ou quais operações sobre os seguimentos 

sonoros das palavras. Não, o que vemos é que as oportunidades vividas, na escola e 

fora dela, são fundamentais para que os aprendizes desenvolvam determinadas 

habilidades fonológicas. Sabemos, hoje, por exemplo que a habilidade de identificar 

rimas, antes vistas como “mais complexas” para crianças brasileiras (que detectar 

palavras com mesma sílaba inicial, cf. CARDOSO-MARTINS, 1991), se 

desenvolve rapidamente sem problemas quando, no final da educação infantil, 

vivenciamos, na sala de aula, brincadeiras que exploram cantigas, parlendas ou 

jogos fonológicos (cf. AQUINO e ALBUQUERQUE, 2007). (MORAIS, 2012, p. 

90)   
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Deste modo, disponibilizar nas práticas em sala de aula atividades que venham ao 

encontro a este estudo, facilita o processo de alfabetização, pois permite ao aluno experiências 

eficazes de reflexão sobre as palavras e suas unidades menores: sílabas e fonemas. 

 Portanto, é fundamental criar condições em que os alunos possam se apropriar do 

sistema de escrita, através de ambientes potencializadores, que propiciem um espaço 

provocativo, problematizador, reflexivo, incentivador, no qual o aluno possa levantar suas 

hipóteses, fazendo assim, a construção efetiva do sistema de escrita alfabético. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta o relato de experiência vivenciado com uma turma do 3º 

ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública municipal, com artigos de divulgação 

cientifica com o objetivo de ampliar o contato com os gêneros textuais próprios da esfera 

acadêmica para que os alunos desenvolvam estratégias de leitura e de escrita para aprender e 

compreender os comportamentos de leitores associados às práticas de estudo. Para esse fim foi 

desenvolvido o projeto didático Animais do Mar, que apresentou como produto final a 

elaboração de um livro om fichas técnicas sobre o tema. No desenvolvimento do trabalho os 

alunos aprenderam procedimentos que os ajudaram a abordar, de maneira mais competente, 

gêneros da esfera escola cujo o propósito é ler e escrever para aprender. 

 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Artigos de divulgação científica.   

 

 

Introdução    

 

O presente trabalho apresenta o relato de experiência vivenciado com uma turma do 3º 

ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública municipal, com artigos de divulgação 

cientifica com o objetivo de ampliar o contato com o gênero textuais próprios da esfera 

acadêmica para que os alunos desenvolvam estratégias de leitura e de escrita para aprender e 

compreender os comportamentos de leitores associados as práticas de estudo. Para este fim foi 

desenvolvido um Projeto Didático Animais do Mar, uma modalidade organizativa do ensino, 

composta de sequências de atividades para ensinar os alunos a sintetizar ideias, organizar 

quadros, extrair informações principais de um texto, sublinhar textos, elaborar esquemas, na 

produção de um livro de fichas técnicas sobre os animais estudados. Destaca-se que o produto 

final do projeto didático é um produto em que os alunos aprendessem procedimentos que os 

ajudassem a abordar, de maneira mais competente, gêneros da esfera escolar cujo propósito é ler 

e escrever para aprender. 
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 O Projeto Didático teve como tema “Animais do Mar” e foi desenvolvido com 20 

alunos de uma escola pública durante o ano letivo de 2018. O projeto envolveu os componentes 

curriculares de Ciências, Língua Portuguesa e Arte durante 2 meses. 

O objetivo principal do Projeto Didático “Animais do Mar” era que os alunos 

compartilhassem com os colegas de outras turmas as descobertas que realizaram sobre alguns 

animais do mar, demonstrando conhecimentos sobre, o tema e obtidos pela leitura de artigos de 

divulgação cientifico a partir do levantamento de suposições sobre o assunto; organizando as 

informações encontradas nos textos em esquemas e quadros, utilizando vocabulário cientifico.  

A participação no projeto foi útil mesmo para os alunos que ainda não sabiam escrever 

convencionalmente, pois lhes proporcionou a oportunidade de se aproximar de importantes 

características dos textos de divulgação científica e de alguns dos comportamentos de leitores e 

escritores quando inseridos em situações reais de estudo. Serviu também como importante mote 

para querer ler e utilizar estratégias próprias para a busca de informações.  

O projeto oportunizou aos alunos pesquisarem alguns animais do mar: golfinho, 

tartaruga marinha, cavalo-marinho, baleia jubarte, tubarão-azul e caranguejo. Para estes estudos 

as crianças trabalharam em grupos produtivos onde a cada aula do projeto buscavam respostas 

para suas questões, que consideravam revelantes sobre o animal marinho que desejava 

pesquisar: nome cientifico, habitat, características físicas, formas de reprodução, tempo de vida, 

posição na cadeia alimentar, locais em que podem ser encontrados, dentre tantos outros.  

As perguntas sobre o tema formuladas pelos alunos serviram de base para orientar o 

trabalho. Iniciamos fazendo um levantamento sobre “o que sabíamos sobre o golfinho” primeiro 

animal estudado coletivamente (para que posteriormente pudessem utilizar os mesmos 

procedimentos de busca de informações) registramos em papel kraft.  

A etapa seguinte foi selecionar livros, revistas cientificas, enciclopédia, internet, 

contendo textos e imagens, para que pudessem ficar na classe durante o desenvolvimento do 

projeto.  

O registro, em cartaz, ficou no mural da sala para que os alunos pudessem consultá-los 

sempre que precisassem durante a leitura dos textos. A medida que líamos os textos 

confrontávamos com nossas hipóteses iniciais, registradas no mural, para que eles pudessem 

refutá-los ou ampliá-los com base nos novos conhecimentos adquiridos.  

É importante ressaltar que durante a leitura de um texto encontramos uma informação 

divergente de outra constante de outra publicação. Esse problema ocasionou um tumulto entre 

as crianças e foi interessante para discutirmos que isso vale tento para textos científicos como 
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para jornalísticos. Esclarecemos que em situações assim, vale intensificar a pesquisa em outras 

fontes confiáveis e, se houver oportunidade, consultar especialistas no assunto.  

À medida que obtivemos as respostas das nossas perguntas fomos anotando-as para 

sistematiza-las nas fichas técnicas. Esse procedimento possibilitou a apropriação gradativa de 

comportamentos leitores como: 

• Selecionar, do que foi lido, a informação que buscava; 

• Reter fragmentos textuais das fontes consultadas anotando as referências; 

• Anotar perguntas que surgiam com a leitura; 

• Reunir as informações obtidas em diversas fontes sobre um mesmo tema; 

• Organizar tematicamente um fichário para poder consultá-lo e ampliá-lo cada vez que se 

aborde o tema (no caso especifico “animais marítimos”); 

• Categorizar a informação obtida de acordo com diferentes critérios e propósitos. 

Após a sistematização das informações revisamos o texto escrito a fim de torná-lo mais 

legível, completo, interessante e adequado às características do gênero textual: fichas técnicas. 

O trabalho foi feito coletivamente sobre a orientação e direção da professora.     

Para embasar teoricamente o trabalho buscamos aportes teóricos em, Koch (2012), 

Schneuwly e Dolz (2004), Bakhtin (2016), e nos documentos oficiais como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC), elementos que 

possibilitaram despertar nas crianças o interesse pela pesquisa e por textos divulgação científica. 

E, dessa forma, mostrar a elas a importância da leitura de textos científicos além de contribuir 

para o desenvolvimento cognitivo e proporcionar um ensino de ciência de qualidade. 

 

Pressupostos teóricos 

 

 É muito comum, ainda hoje 2019, nas salas de aula, vermos os gêneros textuais serem 

utilizados para o estudo da gramática normativa, passando a ser apenas um pretexto, com a 

crença de que quem sabe as regras gramaticais sabe como proceder para escrever um bom texto. 

Mas o uso dos gêneros textuais com esse objetivo acaba por ocultar as especificidades e 

propriedades de cada gênero textual e não possibilitando ao aluno compreender o modo de 

produção, e a situação comunicativa, os elementos composicionais, os temas, o estilo, a esfera 

de circulação desse gênero.  
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[...] nas práticas ligadas ao uso, à produção e à circulação dos textos, faz-se 

abstração das circunstâncias ou da situação de produção e de leitura desses 

textos, gerando uma leitura de extração de informações (explícitas e implícitas) 

mais do que uma leitura interpretativa, reflexiva e crítica, e uma produção 

guiada pelas formas e pelos conteúdos mais que pelo contexto e pelas 

finalidades dos textos. (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, p.09) 

 

 E, ainda, quando se trata do estudo do gênero textual, artigo de divulgação científica, nos 

anos iniciais, mais obstáculos a escola enfrenta. Muitos professores demonstram dificuldades 

em trabalhar com esse gênero por não lhes serem muito familiares.  

Os textos são categorizados em gêneros, ou “espécies”, ou “famílias”, de acordo com 

suas intenções comunicativas, que geram determinados usos sociais. “Os gêneros são, portanto, 

determinados historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados, 

disponíveis na cultura” (BRASIL, 1998, p. 21). Dessa forma, o sujeito desenvolve competência 

discursiva na escola, quando essa competência se refere aos gêneros secundários (BAKTHIN, 

2016) e será capaz de utilizar a língua de modo variado, produzindo diferentes sentidos e 

adequando-o a diferentes situações de interlocução oral e escrita. 

 

A aprendizagem da linguagem se dá, precisamente, no espaço situado entre as 

práticas e as atividades de linguagem. Nesse lugar, produzem-se as 

transformações sucessivas dá atividade do aprendiz, que conduzem à 

construção das práticas de linguagem. Os gêneros textuais, por seu caráter 

genérico, são um termo de referência intermediário para a aprendizagem. 

(SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, p. 64)  

 

Cabe ao professor oportunizar uma diversidade textual para seus alunos, para que este 

possa desenvolver habilidades comunicativas, críticas e reflexivas no seu uso. Desta forma, 

compreendemos a importância do ensino da leitura e da escrita utilizando o texto, de diferentes 

gêneros textuais, como unidade básica do processo de ensino e de aprendizagem, visando a 

formação de leitores e autores de textos imersos na cultura escrita ou culturas do escrito. 

De acordo com o pensamento de Bakhtin (2016), os gêneros do discurso são “infinitos 

porque são inesgotáveis as possibilidades da multifacetada atividade humana e porque em cada 

campo desta atividade vem sendo elaborado todo um repertório de gêneros do discurso, que 

cresce e se diferencia à medida que tal campo se desenvolve e ganha complexidade”. (p.12). 

Assim, vale ressaltar a importância de a escola trabalhar os diferentes gêneros discursivos para 
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que os alunos deles se apropriem e os utilizem adequadamente frente as necessidades que cada 

situação comunicativa exige.  

Espera-se, desse modo, que a escola, na sua responsabilidade de ensinar a estudar, 

propicie situações para que os alunos entrem em contato com diferentes procedimentos e 

atitudes envolvidos nesse ato de estudar. Espera-se, também, que o professor crie condições 

para que, desde muito cedo, os alunos aprendam os procedimentos e atitudes envolvidos no ato 

de estudar – ler para aprender – e sejam capazes de fazê-lo com progressiva independência. 

As aprendizagens realizadas 

 

A necessidade de aprender a estudar, para as crianças, não é apenas uma condição para a 

continuidade da vida escolar. É essencial também para o futuro exercício profissional, pois a 

capacidade de se atualizar continuamente se mostra vital no mundo atual, tendo em vista a 

rapidez com que surgem novas informações. E cabe à escola ensinar as práticas associadas ao 

estudo, particularmente à leitura e à produção de textos, inclusive as de divulgação científica.  

Nessa perspectiva propusemos, aos alunos do 3º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental, 

de uma escola municipal de Cuiabá – MT, um projeto didático sobre os “Animais do Mar”, pois 

acreditamos na necessidade de se criar na sala de aula, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

um ambiente “cientificizador”, isto é, um ambiente propício às conversas e investigações sobre 

temas científicos. Essa decisão apoia-se na ideia de que a ciência é uma área do conhecimento 

produzido e acumulado pela sociedade ao longo da história e que possui um corpo de 

conhecimentos que vai além da listagem dos conteúdos dos livros didáticos que se transformam 

em programas curriculares.   

Esperávamos que, no desenvolvimento deste projeto, os alunos aprendessem a ler textos 

de divulgação científica com maior autonomia: conhecer algumas das características desses 

textos; utilizar procedimentos de leitor relacionados à leitura feita com o propósito de estudar 

(seleção de informação relevante, busca de informações a partir de perguntas, preenchimento de 

ficha técnica, análise de esquemas, domínio do léxico e conhecimento prévio do conteúdo do 

texto); utilizar comportamentos de escritor relacionados à produção de textos de divulgação 

científica (planejamento do texto, textualização, revisão e editoração). 

Além de desenvolver compromisso, individual e coletivo, com o projeto e com a 

construção de seu próprio conhecimento esperava-se que os alunos pudessem compartilhar com 

os colegas e com outras pessoas da sua convivência familiar ou escolar, o conhecimento sobre 

alguns animais do mar e os cuidados necessários para a preservação da vida no planeta.  
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Para que nossos objetivos fossem alcançados traçamos como estratégia trabalharmos em 

4 etapas para melhor organização e desenvolvimento de cada uma delas com a colaboração das 

pesquisas das crianças.  

Na primeira etapa apresentamos o projeto compartilhando com os alunos o conteúdo do 

projeto e os objetivos pretendidos, falando-lhes do que seria estudado e do produto em função 

do qual se daria o trabalho.  

Planejamos uma roda de conversa para explicar as etapas do projeto e como seria a 

elaboração do produto final antes de iniciar as etapas. Nessa abordagem inicial, aproveitamos 

para falar dos animais que seriam estudados. Apresentamos, na roda de conversa, fotos, revistas, 

livros, enciclopédias, site da internet, e informações que serviriam para aguçar a curiosidade de 

todos e incentivar os alunos a contar o que sabem a respeito desses animais, dando-lhes a 

oportunidade de começar a se identificar com o tema. Neste momento as crianças se mostraram 

eufóricas pela possibilidade de saber mais sobre animais que conhecem por meio de filmes e 

desenhos, principalmente sobre o tubarão. Outro animal que chamou a atenção foi o cavalo-

marinho, um animal que, para as crianças, não era “possível” existir “embaixo do mar”. 

Ainda, nesta primeira etapa, fizemos a primeira leitura sobre um animal marítimo, o 

golfinho. Após a leitura foi dado um tempo para que as crianças pudessem comentar o que 

descobriram, acrescentando várias informações que tinham de filmes que já haviam assistido. 

Na segunda leitura, a cada parágrafo fazíamos uma pausa e perguntávamos qual a informação 

mais importante lida no trecho e pedíamos que a sublinhassem. 

Depois de retirarem do texto algumas informações sobre o golfinho, propusemos que os 

alunos ditassem um resumo com as ideias selecionadas e hierarquizadas para colocá-lo no mural 

da sala. Nesta primeira produção o professor foi o escriba. Para isso, relemos as anotações 

realizadas na roda de conversa a partir da leitura do texto e procuramos agrupá-las em núcleos 

temáticos tratados pelo texto, considerando os títulos, subtítulos, ilustrações, organizadores 

textuais e sinais de pontuação. Revisamos o resumo elaborado por nós checando em que medida 

estava adequado aos nossos propósitos e ao gênero pretendido. 

Nesta etapa os alunos tiveram seu primeiro contato com alguns comportamentos 

envolvidos na produção de textos: planejar o que irá escrever, rever enquanto escreve, escolher 

uma entre várias possibilidades para dizer algo, revisar após a escrita, editorar. Eles participaram 

de uma situação de escrita de texto de divulgação científica utilizando a linguagem, a 

organização textual e as expressões discursivas próprias desse gênero, resumo. 
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Na segunda etapa do projeto, depois do estudo coletivo, os alunos assumiram um maior 

controle do processo de leitura e escrita, ou seja, os próprios alunos pesquisaram e trouxeram as 

informações sobre os outros animais a serem estudados: a tartaruga marinha, o cavalo-marinho, 

a baleia jubarte, o tubarão-azul e o caranguejo. Esta etapa teve como duração cinco aulas. 

Organizamos a turma em trios produtivos, que pudessem trabalhar cooperativamente e 

traçassem informações relevantes, distribuindo entre eles a responsabilidade pelo estudo de um 

dos cinco animais definido no início do projeto.  

Cada trio teve que ler e anotar as informações relevantes sobre o animal marinho que lhe 

foi designado. Neste momento a grande disputa estava em quem ia ficar com o tubarão-azul, que 

para eles era o animal mais interessante. Porém, ao falarmos que cada animal possuía 

características próprias e que eles teriam que descobri-las para compartilhar com os colegas, os 

alunos aceitaram estudar os outros animais. No final dessa sequência de aulas foram 

apresentadas as demais as informações e reunidas em um único documento. 

Nesta etapa os alunos puderam ler, com maior autonomia, textos de divulgação científica 

e aprender comportamentos leitores tais como: seleção de informações relevantes conhecimento 

prévio sobre o assunto, categorização das informações obtidas de acordo com critérios 

previamente definidos, questionar o texto a partir de seus conhecimentos, interesses e 

necessidades, reunir as informações a partir de um subtítulo, dentre outro.  

A cada aula um trio apresentava suas descobertas e ou outros preenchiam a ficha técnica, 

mas a curiosidade para saber informações novas que não eram de conhecimento geral dominava 

as aulas. O vocabulário dos alunos ampliou-se à medida que os textos eram lidos, apresentados e 

discutidos, a vontade de saber nomes e termos científicos era contagiante entre os alunos.  

A etapa três consistia na escrita, pelos alunos, em trio, de um artigo de divulgação 

científica sobre o animal que estudaram. Um dos integrantes dos trios era responsável em 

elaborar o texto, ditando-o para o outro colega, que, por sua vez, se encarrega de fazer o registro 

e o terceiro revisava o texto.  

Após a atividade de escrita, da primeira versão do texto, era feita a revisão do artigo pelo 

trio. O principal objetivo dessa revisão estava nos aspectos discursivos, visando a adequação aos 

elementos composicionais do gênero bem como na linguagem e da diagramação do texto. A 

segunda revisão teve como foco os aspectos notacionais. As revisões eram precedidas de uma 

revisão coletiva, dirigida pela professora sobre os aspectos notacionais com maiores problemas. 

Após a apresentação dos aspectos selecionados pela docente os alunos procuravam em seus 

textos exemplos de problemas parecidos aos que foram discutidos coletivamente. 
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Na elaboração do produto final do projeto didático, um livro contendo as fichas técnicas 

sobre os animais marítimos estudados pela turma, os alunos discutiram várias questões: como 

será a capa? Haverá ou não índice? Como ele será? Em que ordem estarão as perguntas? Onde 

aparecerá o nome dos autores? Como será a organização espacial no papel? Quantas perguntas e 

respostas será colocada em cada folha? Haverá ilustrações? Que as fará? As respostas a essas 

questões resultaram no livro apresentado na Mostra Cultural da escola. Ressalta-se que no livro 

os alunos cuidaram de todos os aspectos que pudessem demonstrar o grande trabalho e 

aprendizagens realizado durante a execução do projeto, desde a ilustração da capa, passando 

pelo rigor das informações obtidas e da exatidão da linguagem cientifica, bem como do registro 

de aspectos peculiares da vida desses animais e suas ilustrações como formas de atrair os 

leitores.  

Ao final do projeto percebemos que “conhecimentos gerais sobre o mundo – uma 

espécie de thesaurus mental – bem como a conhecimentos alusivos a vivências pessoais e 

eventos espácio-temporalmente situados, permitindo a produção de sentidos” (KOCH, 2012, p. 

42). Ou seja, o conhecimento da vivência, do mundo no qual a criança vive é importante, mas o 

conhecimento científico, enciclopédico, é tanto mais importante para a produção de sentidos, de 

entendimentos do que lemos e escrevemos.  

    

Considerações finais 

 

A realização do projeto didático possibilitou desenvolver nos alunos o interesse pela 

leitura de artigos de divulgação cientifica para estudar e aprender sobre um tema ou assunto da 

realidade do mundo. Fez também com que os alunos aprendessem procedimentos de estudos 

sobre um determinado objeto de conhecimento - animais marítimos - observando as 

informações e a linguagem cientifica presente nesses textos.  

Observamos, também, que os alunos, durante as apresentações dos trios, tornaram os 

momentos em conversas que relatavam sua investigação em saber cada vez mais as 

peculiaridades de cada animal. Era um momento em que as crianças demonstraram, não só os 

conhecimentos científicos adquiridos, mas também, a riqueza do vocabulário apreendido nos 

textos científicos estudados. Isso demonstra que a Ciências Naturais é uma área de 

conhecimento produzido que acumula conceitos, fatos e princípios formulados pela humanidade 

ao longo da história e que, por isso mesmo, não pode se restringir a uma lista de assuntos 

presentes em muitos livros didáticos.  
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Nesse sentido, visando uma ação pedagógica de sucesso, pretendíamos que os alunos 

aprendessem compartilhar com os colegas, com os familiares e com outras pessoas da 

comunidade, o conhecimento científico aprendido sobre alguns animais do mar e os cuidados 

necessários para a preservação da vida no planeta. Além, de despertar o interesse dos alunos em 

buscar respostas as questões relacionadas ao tema. 

Este projeto foi interessante por podermos trabalhar com a interdisciplinaridade entre as 

áreas de linguagem e ciências, proporcionando momentos de estudos científicos, oportunizando 

aos alunos o contato com enciclopédias, livros, revistas cientificas próprias do mundo adulto 

potencializando a aquisição de um vocabulário científico, aproximando-os de uma cultura 

científica da qual não poderíamos negar-lhes o acesso. 
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Resumo: Este texto parte das discussões e análises em andamento da pesquisa desenvolvida no curso de 

mestrado, que tem como objeto de estudo a produção de textos na alfabetização em uma perspectiva 

discursiva, embasada teoricamente pela concepção bakhtiniana de linguagem. Neste momento, temos o 

objetivo de discutir algumas questões sobre formação da identidade leitora e escritora desde o início do 

processo de escolarização – a alfabetização. Para tanto, traremos alguns questionamentos que nos fazem 

refletir sobre a importância da formação da identidade leitora e escritora para a concretização de um 

projeto de sociedade cidadã. Nessa perspectiva, dialogaremos com alguns autores que há algum tempo 

buscam provocar o debate para uma questão que nos é muito cara. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Produção de textos. 

 

Introdução  

 

Este texto pretende discutir questões sobre o processo de escolarização das crianças, 

buscando compreender se há e como se dá a formação da identidade leitora e escritora desde o 

início do processo de escolarização, isto é, desde o ciclo de alfabetização. Nessa direção, 

algumas das questões que nos instigaram a realizar tal investigação foram: o que acontece no 

processo de escolarização que torna autores iniciais cheios de vontade e criatividade em 

reprodutores de textos enfraquecidos em poucos anos de escolarização? O que pode provocar a 

morte autoral logo no início da alfabetização? Será que podemos chamar de morte autoral, se 

nem foi oportunizado o nascimento autoral? 

Para contribuir com a construção de uma reflexão possível a respeito dessas questões, 

traremos alguns apontamentos realizados por alguns autores, que vêm sinalizando em seus 

estudos e que nos provocam a sair do comodismo imposto pelo sistema e buscar outros meios 

que possam proporcionar a efetivação do processo ensinoaprendizagem157 da língua. 

 
156 Neste texto daremos maior ênfase a escrita do que à leitura, porém, por se tratar de duas dimensões 

fundamentais e indissociáveis do processo de alfabetização, optamos por abordá-las em conjunto.   
157 O termo “ensinoaprendizagem” será utilizado dessa forma no corpo deste texto, pois partimos da concepção 

de que são processos indissociáveis e, como tal, compreendemos que a relação professor/a e aluno é mútua; 

portanto, ambos participam desse processo e desempenham simultaneamente o papel de ensinante e 

aprendente. Isso se confirma em Geraldi (2010, p. 83, grifo do autor), quando corrobora Bakhtin, segundo o qual 

“[...] o pensamento nasce no pensamento do outro, impregnado do outro e todo signo festeja sua ressurreição 

[...]” Por conseguinte, saímos, como dito por Geraldi (2010), da posição de professor/a transmissor/a de um 
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Geraldi (2010), por exemplo, indica alguns caminhos para uma possível compreensão. 

Um deles seria pensarmos se a busca primordialmente pelo desempenho linguístico na 

modalidade escrita, na qual se dá maior ênfase ao ensino da dimensão linguística, como se para 

escrever primeiramente a criança teria que “dominar” plenamente a língua, para depois produzir 

textos. Isso desconsidera que a aprendizagem da língua é um processo, e como tal, supõe o 

estabelecimento de situações de produção de textos em que possibilite a criança, por uma 

necessidade - o que Geraldi (2013) chamou de condições de produção, as quais retornaremos 

mais adiante - fazer uso da língua escrita como forma de diálogo, entendendo e produzindo 

enunciados.  

Contudo, “[...] confunde-se estudar o língua com estudar Gramática [...]” (GERALDI, 

2013, p. 119), consumindo o melhor tempo dos primeiros anos de estudo, sem levar em conta 

que essas crianças já trazem suas experiências, seus conhecimentos práticos de linguagem, o que 

Geraldi (2013, p. 119) chamou de “[...] gramática natural, o sistema de regras que formam a 

estrutura da língua, e que os falantes interiorizam ouvindo e falando”. Por isso, para esse autor, 

“[...] importa ensinar a língua e não a gramática, [porque] não é a gramática abstrata, mas a vida 

que nos deu uma língua comum” (GERALDI, 2013, p. 121). 

Ensinar a língua exige ampliar as experiências leitoras e escritoras das crianças, e para 

isso, é necessário que o ensino deixe de ser reconhecimento e reprodução (codificação e 

decodificação), para ser um ensino de conhecimento e produção como ponto de partida e de 

chegada de todo o processo ensinoaprendizagem da língua, principalmente, porque a escola, 

muitas vezes é o único lugar em que as crianças têm contato com a leitura e a escrita, com 

destaque para o contato com a literatura. Segundo Geraldi (2018), o tempo da escola 

obrigatoriamente deveria ser o tempo de ler e escrever (e preferencialmente, ler e tentar escrever 

literatura). 

Smolka (2001, p. 93) também aponta algumas fragilidades sobre essas questões dizendo 

que “[...] o problema é que a escola só acredita e aceita ser possível a ocupação desses lugares 

[de leitora e escritora] depois que a criança já é (considerada) leitora e escritora”. No entanto, 

 

[...] o que é ser leitora e escritora na escola? É decodificar e codificar 

mensagens por escrito; é ler e escrever ‘com sentido’. Mas ler e escrever com 

sentido é a última etapa que a escola espera da criança no processo de 

 
conhecimento pronto e acabado e do aluno receptor passivo desse conhecimento, para uma posição de 

produtores (professor/a e alunos) de conhecimentos. 
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alfabetização. A escola não trabalha o ser, o constituir-se leitor e escritor. 

Espera que as crianças se tornem leitoras e escritoras como resultado de seu 

ensino (SMOLKA, 2001, p. 93, grifo da autora). 

 

A autora evidencia que a preocupação da escola é com o produto final e não com o 

percurso pelo qual a criança percorre ou precisa percorrer, para se tornar uma leitora e uma 

escritora exitosa. No entanto, “[...] a própria prática escolar é a negação da leitura e da escritura 

como prática dialógica, discursiva, significativa” (SMOLKA, 2001, p. 93), distanciando as 

crianças de situações reais de leitura e escrita significativas. A partir dessas reflexões, 

perguntamos: como, então, dentro da escola, a criança pode ocupar os espaços nos quais possa 

ler e escrever, considerando a leitura e a escrita como produção de sentidos? A autora nos 

responde ser necessário que as crianças ocupem o espaço de protagonista e interlocutora, como 

alguém que fala e assume o seu dizer, desde o início. Desse modo, elas “[...] aprendem a 

escrever escrevendo e, para isso, lançam mão de vários esquemas: perguntam, procuram, 

imitam, copiam, inventam, combinam... As crianças aprendem um modo de serem leitoras e 

escritoras porque experimentam a escrita nos seus contextos de utilização [...]” (SMOLKA, 

2001, p. 110). 

As questões apontadas indicariam a existência de algum problema de ensinagem, isto é, 

de condução do processo ensinoaprendizagem da leitura e da escrita? As atividades propostas de 

leitura e interpretação, que não vão além da superfície textual, oportunizando um contato 

superficial com o texto, e que perduram e predominam nas práticas escolares, não estariam 

contribuindo para a morte do leitor e escritor em potencial que existe em cada criança? Como 

então, conduzir o processo ensinoaprendizagem para que de fato haja construção do 

conhecimento? É possível recuperar, no interior da escola, um espaço de produção, onde as 

crianças efetivamente sejam autores do seu dizer? Geraldi (2013) diz ser possível criando 

condições necessárias para isso, as condições de produções ou estratégias do dizer, nas quais as 

crianças possam se enunciar, apresentar suas curiosidades, experiências, vivências, 

necessidades... Vamos a elas? 

Condições de produção de textos 

 

Ao tecer considerações acerca do trabalho discursivo com a inserção do texto nas 

práticas escolares, Geraldi (2013) traz contribuições fundamentais para pensarmos sobre o 

trabalho de produção de textos como unidade de ensinoaprendizagem da língua, porque, 

segundo ele, 
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[...] é no texto que a língua — objeto de estudo — se revele em sua totalidade 

quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto 

discurso que remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio 

processo de enunciação marcada pela temporalidade e suas dimensões 

(GERALDI, 2013, p. 135). 

 

Dessa maneira, o autor confirma a completude do texto como unidade de sentido e 

objeto de ensinoaprendizagem da língua, pois é nele que a língua se concretiza como forma e 

discurso. Afirma ainda que 

[...] centrar o ensino na produção de textos é tomar a palavra do aluno como 

indicador dos caminhos que necessariamente deverão ser trilhados no 

aprofundamento quer da compreensão dos próprios fatos sobre os quais se fala, 

quer dos modos (estratégias) pelos quais se fala (GERALDI, 2013, p. 165, 

grifo do autor). 

 

Entendemos que essa concepção de alfabetização, centrada na produção de textos como 

ponto de partida e de chegada de todo o processo de ensinoaprendizagem da língua, 

proporcionará à criança, além da apropriação da língua, a concretização de seus projetos 

discursivos, pois a produção da criança será o “termômetro” que indicará os caminhos 

necessários para alcançar seus objetivos (GERALDI, 2013). Costa e Potkul (2018, p. 251) 

indicam que 

 

[...] os textos [das crianças] são reveladores de seus intuitos discursivos e, 

nesse contexto, evidenciam o modo como utilizam os recursos da linguagem 

escrita que já dominam e o processo de busca de compreensão dos 

conhecimentos que ainda não dominam, sendo assim um importante 

instrumento para o planejamento do trabalho educativo, na alfabetização. 

 

Portanto, o trabalho do/a professor/a partirá da necessidade de criar condições para que 

atividades interativas ocorram em sala de aula, seja pela produção de textos, seja pela leitura de 

textos, e no interior e a partir das quais a análise linguística se dará, como nos aponta Geraldi 

(2013). Dito de outra forma, ao propor situações em que as crianças são instigadas/incentivadas 

a dizer/escrever suas ideias, suas experiências, sua forma de pensar e ver o mundo, estará 

também, no percurso desse processo, proporcionando a reflexão linguística, para que a criança 

busque meios para materializar o seu dizer/a sua escrita e use formas mais adequadas para 

atender a situação de produção. Nesse momento, é importante trabalhar, de forma integrada, 

alguns conhecimentos fundamentais para a aprendizagem da leitura e da escrita, a saber: 
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[...] os sistemas de escrita, a história dos alfabetos, a distinção entre desenho e 

escrita, o nosso alfabeto, as letras do nosso alfabeto (categorização gráfica das 

letras, categorização funcional das letras, direção dos movimentos da escrita ao 

escrever as letras), a organização da página escrita nos diversos gêneros 

textuais, os símbolos utilizados na escrita, os espaços em branco na escrita, as 

relações entre letras e sons e entre sons e letras (SCHWARTZ; GONTIJO, 

2009, p. 16). 

 

Vale ressaltar que o trabalho de ensinoaprendizagem desses conhecimentos deve 

acontecer integrado ao momento de produção dos textos pela criança, no qual sinalizará as 

reflexões sobre a língua que precisam ser aprofundadas. Por isso, insistimos que não há 

necessidade de fragmentar (em letras, sílabas, palavras, frases, para chegar ao texto) o processo 

de ensinoaprendizagem da língua, pois entendemos que o processo de apropriação da língua 

escrita pela criança acontecerá na experiência de uso, em situações de interação verbal, em 

situações de produção de textos e a partir deles. 

No que se refere à efetivação de um trabalho discursivo, as crianças precisam vivenciar 

oportunidades para concretizarem seus projetos discursivos e isso envolve ter interlocutores e 

condições para dizer/escrever o que querem. Para isso, Geraldi (2013) propõe condições de 

produção necessárias para a realização dos projetos discursivos pela criança, quais sejam: 

 

[...] Para se produzir um texto (em qualquer modalidade) é preciso que: 

a) se tenha o que dizer; 

b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 

c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 

d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para 

quem diz (ou, na imagem wittgensteiniana, seja um jogador no jogo); 

e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d). (GERALDI, 2013 

p. 137). 

 

Pensar nessas condições discursivas de produção implica compreender, como discutido, 

que o “[...] texto é o produto de uma atividade discursiva na qual alguém diz algo a alguém [...]” 

(GERALDI, 2013, p. 98, grifos do autor) e que o discurso é direcionado por esses sujeitos 

(autor/destinatário). Isso sugere considerar o sujeito que participa da situação discursiva: o lugar 

que ocupa, as intenções, o contexto em que está inserido e as escolhas linguísticas que operam 

na produção de sentidos (GONTIJO; SCHWARTZ, 2011). 

Geraldi (2010, 2013) também discute esses aspectos e aponta a distinção entre redação e 

produção de texto praticada na escola. Para ele, na redação “[...] produzem-se textos para a 

escola; [e na produção] produzem-se textos na escola” (GERALDI, 2013, p. 136). Por 

conseguinte, a redação não passa de um exercício escolar, em que se parte do aprendizado da 
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língua para a redação (desprovida de sentido), ou melhor, passa do aprendizado da língua para 

um amontoado de frases ortograficamente corretas, mas que não atingem o nível discursivo, 

pois neste, a criança contaria uma história, defenderia um ponto de vista, faria um elogio, uma 

crítica, argumentaria, etc. e desse modo, de fato, estaria produzindo textos (GERALDI, 2017). 

Defendemos que as oportunidades criadas na sala de aula a partir do diálogo com os 

textos possam motivar as crianças a tecerem questionamentos, a colocarem suas curiosidades, 

concretizando, dessa forma, a produção de textos orais ou escritos. Como Geraldi (2013) vem 

assinalando, as respostas formuladas vão nos mostrando que professores/as e crianças precisam 

saber mais e é isso que impulsionará a busca por respostas em outros meios, em outros textos. 

Esse movimento, como defendido pelo autor, “[...] que articula produção, leitura, retorno à 

produção [...] revista a partir das novas categorias que o diálogo, entre professor, alunos e 

textos, fornece” (GERALDI, 2013, p. 178), forma um círculo fundamental, que não responde ao 

previamente fixado, mas que produz conhecimento, reflexão, criticidade, criatividade, etc. 

É importante dizer também que, o trabalho com a produção de textos na escola, requer 

uma mediação pedagógica qualificada, na qual o/a professor/a se faz coautor/a dos textos dos 

alunos, pois, “[...] escrever não é uma tarefa fácil e certamente o fazer juntos é um caminho que 

permite construir a autonomia de ambos: do aluno e do professor [...]” (GERALDI, 2010, p. 

182). É no momento rico da aula que acontece a preparação para a escrita dos textos, por meio 

de leituras, debates, anotações, revisão de conceitos, concepções e consequentemente, reflexões 

sobre a língua em funcionamento.  

 

Identidade leitora e escritora 

 

Frente ao discutido até o momento, nos questionamos: Como formar uma identidade 

leitora e escritora com uma prática de ensino que mais exclui do que inclui? Como formar uma 

identidade leitora e escrita numa sociedade em que a oferta de ensino é diferenciada pela classe 

social? Essas questões nos levam a crer que talvez vivemos em uma sociedade que não queira 

nem leitores, nem escritores, mesmo que o objetivo da escola seja a constituição destes.  

Sabemos que o acesso ao mundo da escrita esteve – e ainda está – restrito a uma minoria. 

Não por acaso, a variedade linguística eleita como correta é aquela falada por um grupo social 

que detém o poder econômico, político e social, e esta variedade serviu de base para a 

construção da modalidade escrita, tomada como norma culta (GERALDI, 2018). 
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Com a democratização do ensino (mesmo que falsa), crianças de grupos sociais 

desprivilegiados, ao entrarem na escola, com suas diferentes experiências, tiveram que se 

“adaptar ao padrão” e mesmo com as diferenças, muitas conseguiram aprender ou, pelo menos, 

aprenderam a lidar com as diferenças. Porém, existem os “dispositivos biopolíticos de controle” 

dos modos de existência, que afetam diretamente aquelas (crianças) que não conseguiram se 

“adaptar ao padrão” e tem se configurado como problema e desafio a ser enfrentado pela escola 

pública (HECKERT; ROCHA, 2012). 

As políticas públicas pouco dialogam com as experiências concretas desses sujeitos, e 

que poderiam se constituir em uma possibilidade de criar novas interações entre alunos, 

professores e liderança cultural, criando novas categorias de compreensão do mundo, 

explorando semelhanças e diferenças, num diálogo constante e não preconceituoso entre visões 

de mundo e modos de expressar (GERALDI, 2018). Ao contrário, recorrem a “dispositivos 

biopolíticos de controle” como a medicalização do aprender, por meio da crescente solicitação 

de laudos e a judicialização das questões escolares, por meio do controle do medo e como forma 

de manter a ordem, com a aproximação do conselho tutelar e presença de policiais, por exemplo, 

além da desqualificação do saber-fazer dos profissionais da educação. (HECKERT; ROCHA, 

2012).  

Nessa direção, as autoras dizem que  

 

[...] o sucateamento da vida vai sendo gestado com políticas que organizam 

uma escola piedosa, aplacando os desassossegos e tensionamentos com 

medicalizações, judicializações da vida e culpabilizações. Políticas que gerem a 

vida rechaçando suas variações e estabelecendo um corte entre os que devem 

viver e os que deixaremos morrer, tecendo processos de formação para 

governar a miséria necessária (HECKERT; ROCHA, 2012, p. 89).  

 

 

Esses dispositivos atuam como reguladores da vida, e emergem no contexto escolar 

apaziguando as tensões diante das quais não se sabe lidar, intensificando os especialismos e 

tomando os lugares dos profissionais da educação, e estes acabam orientando as famílias a 

buscarem esse tipo de intervenção técnica, acreditando nessa “falsa” possibilidade de resolução 

dos problemas educacionais. 

Apesar da tentativa de legitimar um discurso de falência da escola pública, temos a 

especificidade do trabalho do professor, que é provocado e provocador de indagações. Mesmo 

sendo aprisionado por uma rede de sentido e por práticas instituídas, em um processo de 

burocratização do fazer educacional, também efetua alianças no sentido de ampliar as 
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experiências em seu cotidiano e de tecer outros regimes de afetos que desestabilizam os 

processos de regulação da vida. Heckert e Rocha (2012, p. 91) complementam que “[...] a 

questão está em como fabricar uma temporalidade em que seja possível a invenção [...]”, um 

caminho plausível para comportar as rupturas necessárias para que a escola tenha condições de 

contribuir com a formação da identidade leitora e escritora.  

 

Algumas considerações 

 

A formação da identidade leitora e escritora é condição fundamental para o 

desenvolvimento humano e principalmente, para a formação da cidadania. E a escola é o lugar 

principal para a constituição da identidade leitora e escritora, espaço privilegiado para que desde 

o início as crianças possam realizar seus ensaios de escrever, pois se o objetivo final do processo 

ensinoaprendizagem é que os sujeitos escolarizados consigam compreender e interpretar o que 

lêem, e sejam capazes de elaborar textos adequados às situações em que estiverem envolvidos, 

então, segundo Geraldi (2010, p. 101), “[...] as unidades básicas do ensino serão sempre a 

leitura, a produção de textos e a reflexão sobre os recursos expressivos mobilizados nestas duas 

atividades”.  

E é o convívio com essas unidades básicas, proporcionada pela mediação do/a 

professor/a, que se estabelecerão como elementos fundamentais no processo de constituição do 

sujeito autor de seus textos e produtor de sentidos por meio da leitura.   Para isso é preciso 

provocar um deslocamento, que acompanhe o processo de mudanças, que possa contribuir com 

a construção de alternativas, sem que isso signifique abandonar os conhecimentos 

historicamente produzidos, mas que possibilite reconstruir sentidos a partir deles, incluindo a 

todos independente de condição econômica, política e social. 

Esse projeto de ensino da língua está ligado a um projeto de escola, e consequentemente 

a um projeto de sociedade. E uma sociedade futura de leitores e escritores, exigirá uma escola e 

uma sociedade em que leitores e escritores possam transitar, possam escrever e exercer com 

liberdade o trabalho com a linguagem (GERALDI, 2018). 
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Estratégias de leitura: possibilidades de intervenções pedagógicas no 1º ano 
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Resumo: Este trabalho relata uma experiência de prática docente realizada por professoras participantes do 

Grupo de Estudos, Pesquisa e Práticas de Alfabetização, no Colégio Pedro II, Instituição Federal de Ensino do 

Rio de Janeiro. A partir do estudo relativo ao ensino de estratégias de leitura, realizado nas reuniões de trabalho 

no ano de 2018, tendo como referência os estudos de Solé (1998), e buscando vincular teoria e prática, foram 

propostas intervenções pedagógicas em turmas do 1º ano de escolaridade que intencionavam favorecer o 

aprendizado de todos os alunos. Buscamos, nesse trabalho, apresentar possibilidades de intervenções 

pedagógicas destacando a ação docente como um fator importante no processo de compreensão do texto, 

considerando o uso de estratégias de leitura. 
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O presente texto foi produzido como parte dos trabalhos realizados, no ano de 2018, 

pelo GEPPALFA – Grupo de Estudos, Pesquisa e Práticas de Alfabetização – do qual as 

autoras fazem parte. O grupo, que realiza suas atividades desde 2014, tem como objetivo abrir 

novos espaços para a formação docente no Colégio Pedro II1, visando ao aprimoramento das 

práticas alfabetizadoras dos Anos Iniciais, por meio do aprofundamento de questões teóricas e 

metodológicas, e discussão do trabalho desenvolvido na escola. 

No ano de 2018, o GEPPALFA contou com a participação de oito professoras do 

Colégio, que atuavam diretamente com alunos inseridos nos três primeiros anos de 

escolaridade, sendo cinco regentes de turmas de 1º ano, uma regente de 3º ano, uma 

Orientadora Pedagógica2 e uma professora lotada no Laboratório de Aprendizagem3. 

O grupo mantém reuniões quinzenais e os encontros realizados têm cerca de três horas 

de duração, divididos em duas etapas. Na primeira, de aprofundamento de questões teóricas 

sobre alfabetização, realizamos o estudo de um texto previamente selecionado e lido pelas 

professoras. Na segunda, analisamos as práticas das docentes participantes a partir de 

propostas realizadas com nossos alunos e do material produzido por eles, discutindo não 

somente os resultados, mas buscando junto aos pares, estratégias outras que favoreçam as 

aprendizagens de todas as crianças. Entendemos que, com essa dinâmica, possibilitamos a 

reflexão dos professores participantes sobre suas práticas, à luz dos conhecimentos 

acadêmicos, rompendo, como a proposta de Tardif (2002), com a concepção tradicional e 

hierárquica da relação que se estabelece entre teoria e prática e, nesse sentido, pensando o 

professor como sujeito imbuído de conhecimentos, detentor de saberes específicos ao seu 

trabalho. 

Considerando que muitas são as questões que mobilizam um grupo de estudos de 

práticas de alfabetização, a cada ano realizamos um planejamento de trabalho que vai desde a 

escolha dos temas e textos para leitura até a participação e/ou organização de eventos na área. 

Um de nossos desafios é definir, em meio à extensa produção acadêmica em 

alfabetização, nosso material de trabalho. Para o ano de 2018, considerando que o grupo 

agregou novas integrantes nos dois últimos de sua existência, percebemos a necessidade de 

retomarmos a leitura de alguns textos que julgávamos importantes, antes já estudados por 

algumas professoras e elegemos, para tanto, as obras “Estratégias de Leitura”, de Isabel Solé, 
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e “Práticas Pedagógicas em Alfabetização: espaço, tempo e corporeidade”, de Luciana Piccoli 

e Patrícia Camini. 

Tendo como um dos objetivos de trabalho o investimento no desenvolvimento da 

autonomia docente, propondo que o professor seja pesquisador de sua própria prática, ao 

longo de cada estudo realizado organizamos rodadas de compartilhamento de propostas 

elaboradas e realizadas com nossos alunos, propostas estas que buscam aproximar nossas 

discussões teóricas a nossas práticas, considerando como Tardif que é preciso encontrar “uma 

nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades 

a respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas 

cotidianas.” (2002, p. 23 – grifo do autor). Nesse sentido, Nóvoa (2009) afirma ser a escola, 

espaço privilegiado para a formação docente, sendo este “espaço da análise partilhada das 

práticas, enquanto rotina sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o 

trabalho docente” (NÓVOA, 2009, p. 7) o caminho para transformar experiência em 

conhecimento profissional, através da análise e reflexão coletiva. 

Os novos modos de profissionalidade docente implicam um reforço das 

dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em equipe, da intervenção 

conjunta nos projetos educativos de escola. O exercício profissional 

organiza-se, cada vez mais, em torno de “comunidades de prática”, no 

interior de cada escola, mas também no contexto de movimentos 

pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão para além das fronteiras 

organizacionais (NÓVOA, 2009, p. 3). 

 

Contextualizando a realização da proposta 

 

Ao longo dos trabalhos do GEPPALFA, no ano de 2018, professoras participantes que 

reingressavam à regência de turmas de 1º ano do ensino fundamental, apresentaram como um 

de seus desafios o ensino da leitura, e propuseram buscar estudos relativos ao tema. 

Vínhamos, ao longo de diversos encontros, avaliando que nossas práticas eram 

ocupadas em maior número com situações voltadas para o ensino da escrita, o que na visão de 

Piccoli e Camini pode estar relacionado “à popularização de uma didática que possui um 

enfoque maior na escrita, relegando a segundo plano o desenvolvimento das habilidades de 

leitura” (2012, p. 36), efeito que poderia ser observado após a “didatização” dos estudos sobre 

a psicogênese da Língua Escrita, realizado pelo grupo de pesquisa liderado por Emília 

Ferreiro e Ana Teberosky. Nesse sentido, definimos que seria importante realizarmos um 

estudo sobre o ensino da leitura. 
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Despertar o interesse pela leitura e, ainda, garantir a aquisição da habilidade de leitura 

“para agir com autonomia nas sociedades letradas” tem sido um desafio comum às escolas. 

Ler é condição importante para compreender o mundo e precisa, necessariamente, ser objeto 

de atenção nas práticas pedagógicas das salas de aula (SOLÉ, 1998, p.32). A afirmação da 

autora leva-nos a refletir sobre antigas práticas e a investigar novas, que possibilitem uma 

leitura mais eficiente e que favoreçam a compreensão do texto lido. 

Entendendo a necessidade de se implementar cotidianamente o ensino de estratégias que possibilitem às 

crianças alcançarem a compreensão do texto lido, o grupo encontrou em Solé (1998) o referencial teórico que 

necessitava para embasar as discussões. Seus estudos subsidiaram o aprofundamento dessas questões e a 

elaboração das propostas de práticas pedagógicas realizadas em algumas turmas. 

Como já exposto anteriormente, o GEPPALFA organiza seus encontros de modo a realizar, a cada 

reunião, um estudo teórico e a análise de intervenções pedagógicas propostas pelas professoras participantes, 

além das produções dos alunos. Dessa forma, o trabalho com  a obra “Estratégias de Leitura” de Isabel Solé foi 

planejado de modo que realizávamos a leitura prévia de um ou mais capítulos para embasamento teórico e o 

estudo desse texto, no encontro presencial, compartilhando com as colegas, através de destaques, as 

aprendizagens, reflexões, revisões e ideias suscitadas pela leitura. 

A partir dessa leitura, tínhamos como objetivo elaborar propostas de intervenções pedagógicas, a serem 

realizadas com nossas turmas de trabalho, tendo como base as análises teóricas e as discussões realizadas no 

grupo. Após a efetivação das práticas pedagógicas, retornávamos ao grupo com nossa avaliação, nossos registros 

e, em muitas situações, com o material produzido pelas crianças. Nessa etapa de trabalho, reavaliávamos, juntas, 

nossos saberes e nossas práticas, entendendo como Tardif que “ensinar supõe aprender a ensinar” e que 

 

[...] o saber dos professores não é o “foro íntimo” povoado de 

representações mentais, mas um saber sempre ligado a uma situação de 

trabalho com outros (alunos, colegas, pais etc.,), um saber ancorado numa 

tarefa complexa (ensinar), situado num espaço de trabalho (a sala de aula, a 

escola), enraizado numa instituição e numa sociedade. (TARDIF, 2002, p. 

15) 

 

Tendo como base o que nos aponta Smolka e “assumindo uma concepção de linguagem como prática 

social, como produção e produto da atividade humana, constitutiva dos sujeitos em interação” (2012, p.13), 

buscamos, através de nossas práticas, garantir o lugar de destaque de nossas crianças como aquelas que têm algo 

a dizer e sabem dizer. Compreender a sala de aula como um ambiente discursivo nos impulsiona a práticas que 

valorizam os sujeitos e seus discursos, práticas que promovam efetivos espaços de fala, escuta, leitura e escrita. 
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Nesse sentido, e considerando que o Projeto Político Pedagógico Institucional do Colégio Pedro II 

define que o trabalho da área de Língua Portuguesa nos anos iniciais “tem como finalidade a expressão das 

práticas de linguagem e se relaciona com o desenvolvimento de habilidades fundamentais: falar, ouvir, ler e 

escrever”, buscamos promover, desde o 1º ano de escolaridade, atividades curriculares que contemplem a 

ampliação da competência discursiva de nossas crianças, acreditando que as práticas de leitura e escrita devem 

estar fundamentadas em situações de prática discursiva. (BRASIL, 2018, p.124). 

 

Analisando algumas experiencias 

 

Em nossas reuniões, o GEPPALFA vem buscando realizar discussões e leituras acerca 

de princípios pedagógicos que orientem nossas práticas para que seja possível alcançar nosso 

objetivo primeiro que é o de garantir a alfabetização de todas as crianças com as quais 

trabalhamos. 

Nesse sentido, a leitura da obra de Piccoli e Camini foi, para nós, de fundamental 

importância. Em “Práticas Pedagógicas em Alfabetização: espaço, tempo e corporeidade”, as 

autoras destacam o papel de alguns princípios que “podem favorecer o tratamento pedagógico 

da leitura e da escrita” (2012, p. 45). Um deles diz respeito à intencionalidade pedagógica, 

imprescindível no planejamento das atividades que propomos. Para as autoras 

 

é por meio de um planejamento detalhado, com objetivos claramente 

traçados, que a professora tem controle sobre os investimentos feitos em 

cada habilidade de leitura e de escrita que precisam ser desenvolvidas e é 

assim que pode assegurar os avanços dos alunos (2012, p. 45) 

 

Movidas pelo que destacam Piccolli e Camini sobre a necessidade de práticas 

pedagógicas intencionais e após o estudo da obra de Solé (1998), propusemos que cada 

professora elaborasse uma atividade, a ser realizada em sua turma, que tivesse como objetivo 

o ensino de estratégias de leitura, entendendo, assim como a autora, que “quando a leitura 

envolve compreensão, ler torna-se um instrumento útil para aprender significativamente.” 

(1998, p. 46) 

Concordando com Solé, que nos diz que o processo de leitura com compreensão é 

interno, mas deve ser ensinado (1998, p. 32), para esse texto, apresentamos a análise de 

trechos de dois relatos de experiência pedagógica realizados pelas professoras do GEPPALFA 

com o objetivo de implementar estratégias que propiciassem uma melhor experiência leitora 

em duas turmas do 1º ano de escolaridade. Deles, destacaremos alguns procedimentos metodológicos, utilizados 

pelas professoras, e que podem levar à aprendizagem de estratégias de leitura. 
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Os primeiros fragmentos apresentam a contextualização realizada pelas professoras para iniciarem seus 

relatos. São eles: 

 

As turmas do 1º ano receberam uma encomenda do Saci4. Nesta ocasião, os 

alunos se interessaram em escrever uma carta agradecendo a gentileza. 

Vendo o interesse da turma pelo assunto, trouxe vídeos e atividades diversas 

usando a temática. (Turma A – Professora I) 

 

A turma havia realizado, na semana em comemoração ao Dia das Crianças, 

uma série de atividades, dentre elas uma Oficina de Massinha. As crianças 

mostraram-se empolgadas com a confecção e manifestaram desejo de 

reproduzir a receita, que fora apresentada no dia da Oficina, com suas 

famílias. Na semana seguinte, reapresentamos a receita de massa de modelar 

artesanal como uma atividade de leitura coletiva, entendendo que esse texto 

estava inserido num contexto significativo. (Turma B - Professora II). 

 

Os trechos acima procuram evidenciar o movimento interdiscursivo de dizer, ouvir, ler e escrever, 

presentes na preocupação das professoras em elaborar práticas pedagógicas que, mobilizadas pelo desejo das 

crianças, favoreçam as aprendizagens tornando-as significativas. Para Solé, “nenhuma tarefa de leitura deveria 

ser iniciada sem que as meninas e meninos se encontrem motivados para ela, sem que esteja claro que lhe 

encontram sentido”. (SOLÉ, 1998, p. 91). 

Ativar os conhecimentos prévios à leitura foi preocupação de ambas as professoras  que buscaram 

explicar a temática às crianças, de modo que pudessem estabelecer relações com conhecimentos já adquiridos e 

experiências anteriores. 

 

Inicialmente, foram entregues aos alunos frases com informações sobre o 

Saci. Combinei com a turma que o objetivo da atividade seria colocá-las 

arrumadas em um quadro de informações sobre a lenda estudada. Em 

seguida, fizemos uma tempestade de ideias sobre como este quadro estava 

dividido e oralmente fomos fazendo um levantamento de possibilidades de 

frases para cada item. Foram feitos questionamentos como: 

1 
Instituição Pública Federal de Ensino do Rio de Janeiro, que oferece desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, além 

de Educação de Jovens e Adultos e Cursos de Pós-Graduação (Especialização e Mestrado Profissional 
2 

O Colégio Pedro II prevê, em sua estrutura de funcionamento para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a função de Orientadores 

Pedagógicos, responsáveis por trabalhar diretamente com os professores regentes de cada série, acompanhando e participando do 

trabalho pedagógico desenvolvido e das aprendizagens dos estudantes. 
3 

O Laboratório de Aprendizagem (LA) é um setor vinculado ao Núcleo de atendimento à Pessoa com 

Necessidades Específicas (NAPNE). O LA atende a crianças com dislexia, discalculia, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade), TOD (Transtorno Opositor Desafiador), DPAC (Distúrbio do Processamento Auditivo Central) e outras dificuldades 

que tenham impacto sobre a aprendizagem. 

4 
Ao chegarem à sala de aula, as crianças encontraram uma carta “assinada” pelo Saci e um pacote embrulhado para presente. A carta, 

“chamuscada de fogo”, trazia, em forma de enigma, as informações sobre o conteúdo do pacote, que eram caixas de estalinho. 
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• Que tipo de informação eu poderia encontrar para o item:  

características/o que usa/o que gosta de fazer/ como pegar o Saci 

• Que palavras poderiam aparecer em cada frase? 

Na medida em que pensávamos, eu ia fazendo o registro escrito no quadro 

de palavras que possivelmente apareceriam. Combinamos que elas poderiam 

servir de consulta se eles quisessem. (Turma A - Professora I) 

 

Figura 1: Atividade de leitura realizada com a Turma A pela Professora I 

 

 

Observamos que a professora acredita que as crianças possuem conhecimentos sobre o tema e considera 

isso ao fazer uma “tempestade de ideias” antes de começar a atividade. Também percebemos o cuidado em 

antecipar junto às crianças informações possíveis para cada espaço da tabela, ativando os conhecimentos que elas 

traziam sobre cada item e ajudando-as a fazer previsões. Além disso, as perguntas realizadas questionavam as 

crianças sobre palavras e informações que estariam ajustadas ou não ao assunto. Para Solé, ler é um processo de 

interação entre o leitor e o texto e, na medida em que discutimos com o grupo o que já sabem sobre o texto, 

incentivamos a compreensão do que será lido (1998, p.106) 

 

Os diálogos realizados com as crianças buscavam ativar os conhecimentos 

prévios com relação ao tipo de texto, estimular a leitura autônoma de 

algumas palavras, ampliar o vocabulário e realizar intervenções que 

favorecessem a construção de sentidos. (Turma B – Professora II) 

 

Fazer previsões e inferências pode facilitar o processo de compreensão do texto. Como afirma Solé, esta 

ação não é algo que acontece naturalmente, mas um procedimento a ser 
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ensinado. Neste sentido, as práticas de leitura precisam ser carregadas de intencionalidade. As crianças devem 

ser envolvidas em exercícios de previsões sobre textos de forma contínua. Um leitor só conseguirá fazer 

previsões com autonomia e destreza se a ele for apresentado este tipo de experiência de forma sistemática. (1998, 

p.23). 

A escrita no quadro, pela Professora I, das palavras sugeridas pelas crianças como apoio para a 

atividade de leitura, evidencia a preocupação em oferecer referências para algumas delas que fariam uso desse 

recurso ao longo da tarefa. 

Interessa-nos ainda destacar, apoiadas nos estudos de Piccoli que “não é porque a criança ainda não 

consegue ler o texto em sua totalidade que ela não é capaz de produzir sentidos para ele, baseada em alguns 

indícios que ela recolheu no contato com o texto”.  (2012, p. 64). Nesse sentido, ao realizarem as atividades, as 

professoras valorizavam os saberes já adquiridos de todos os alunos e incentivavam aqueles que ainda não 

realizavam uma leitura convencional, oferecendo elementos que os auxiliassem na busca por “pistas” que os 

levassem à produção de sentidos. Entendemos que as propostas de leitura realizadas com  as crianças, “leitores 

principiantes”, precisam estar ajustadas às suas possibilidades de atuação, sendo desafiadoras e não impeditivas. 

É importante que a criança se sinta competente para avançar e controlar sua própria experiência leitora, seja de 

forma autônoma seja com alguma mediação. De acordo com Solé, quando a proposta vai “gerando uma 

expectativa de fracasso, é muito difícil o leitor poder assumir o desafio que a leitura significa, se não se intervém 

de forma tal que aquela expectativa se transforme em um sentido positivo.” (Solé, p. 42-3). 

Considerando que as estratégias de leitura devem estar presentes ao longo de toda a 

atividade e que, “é necessário articular diferentes situações e encontrar os textos mais adequados para alcançar os 

objetivos propostos em cada momento” (Solé, 1998, p. 90), percebemos, através de seu relato, que a Professora 

II buscou ativar os conhecimentos prévios dos alunos propondo alguns questionamentos que foram discutidos 

coletivamente durante a leitura. 

 

Ao longo da atividade, questionávamos: 

Onde está o título do texto? Vamos marcar? 

Quem poderia ler esse título? 

No título há alguma palavra que vocês não conheçam? 

Alguém pode ajudar esse colega a entender essa palavra? 

O que será que esse texto vai nos dizer? (Turma B – Professora II) 
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Figura 2: Texto instrucional de massa de modelar caseira utilizado com a Turma B pela Professora II 

 

Percebemos que a Turma B foi, também, desafiada a expor seus conhecimentos e estimulada a 

compartilhar seus saberes. Nessa situação, de leitura compartilhada, as crianças puderam formular previsões e, 

muitas vezes, formular perguntas relativas ao que estava sendo lido. Aqui, também é possível identificar a 

intencionalidade de práticas que tinham o objetivo de desenvolver estratégias de compreensão leitora, propondo 

como afirma Solé que as crianças “assumam progressivamente a responsabilidade e o controle de seu processo”. 

Em outro fragmento, observamos como a mediação da Professora I se fez importante para a realização 

da tarefa por algumas crianças durante o processo de leitura. 

 

O grupo de alunos com menor autonomia fez com minha mediação. Para 

este grupo, estimulei ao máximo que usassem estratégias de leitura para 

encontrar palavras nas frases (usaram sílaba inicial e final da palavra e 

fizeram antecipações). Quando achavam a palavra que procuravam em uma 

das frases, eu incentivada a leitura coletiva de forma mais convencional para 
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conferir a informação. Fui, item a item, buscando com eles as informações 

possíveis para cada espaço do quadro. (Turma A – Professora I) 

 

Mesmo auxiliando cada criança, a professora as incentiva para que consigam encontrar ou acessar 

informações por si, a fim de que possam descobrir o que está escrito buscando estratégias diversas. Neste 

sentido, destacamos aqui a importância de também implicarmos a criança nesse processo, ensinando que ela 

pode e deve “assumir um papel ativo na leitura”, compreendendo e controlando sua compreensão. Para Solé, “as 

atividades de leitura compartilhada [...] devem permitir a transferência de responsabilidade e o controle da tarefa 

de leitura das mãos do professor... para as mãos do aluno” (1998, p.120). 

Do mesmo modo, ao apresentar, em seu relato, outras questões discutidas com as crianças durante a 

realização da atividade, a Professora II demonstra ter tido a mesma intenção. 

 

Alguém sabe o nome desse tipo de texto? 

Para que serve uma receita? 

O que podemos aprender com uma receita? 

Para uma receita dar certo, algumas coisas precisam estar escritas. Que 

coisas são essas? Vamos marcar? (Turma B – Professora II). 

 

Ao propor as questões, a professora não tem como objetivo realizar, com as crianças, uma análise ou 

estudo aprofundado das diferentes estruturas textuais, mas sim estimulá-las a perceber que, reconhecendo 

algumas características do texto que liam e antecipando informações, seria possível compreendê-lo com 

autonomia. Mais uma vez, a intencionalidade presente na prática busca transferir o controle da aprendizagem 

para as crianças, fazendo com que assumam um papel ativo nesse processo. 

 

Considerações finais 

 

Este texto buscou mostrar as possibilidades de intervenções pedagógicas em atividades de leitura 

realizadas com crianças de duas turmas do 1º ano de escolaridade. Destacamos como professores podem 

desempenhar um papel importante no processo de compreensão do texto ao considerar o uso e ensino de 

estratégias de leitura. 

A análise dos relatos produzidos pelas professoras, após a realização das atividades, possibilitou 

verificar como as participantes do GEPPALFA mobilizaram alguns conceitos apresentados pelos estudos de 

Solé, Picolli e Camini. 
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Reafirmamos que escolher realizar o trabalho com as crianças do modo como foi aqui apresentado 

requer que estejamos atentas ao que elas nos dizem. Requer que, às crianças, seja permitido falar. Requer escuta 

para o que pulsa em nossas salas de aula. Com Smolka (2012), afirmamos que 

trabalhar as diferenças no processo da elaboração do conhecimento com as 

crianças – transformando o espaço da sala de aula em lugar e momento de 

encontro e articulação das histórias e dos sentidos de cada um, e de todos – 

requer, necessariamente, uma outra dinâmica, um outro modo de proceder na 

escola ... (SMOLKA, 2012, p. 129). 

Com base nas reflexões que realizamos, iniciadas com as leituras teóricas, passando 

pela elaboração das propostas, discussão com as colegas de grupo e avaliação, seguimos 

argumentando que todas as crianças podem e devem aprender a ler e escrever. Cabe-nos 

compreender como se dá esse processo e buscar formas de atuação que favoreçam essas 

aprendizagens. Essa não é uma tarefa fácil, sabemos. Entretanto, consideramos que garantir a 

aprendizagem de cada um e de todos continua, e precisa continuar, sendo nossa tarefa. 
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EIXO TEMÁTICO  

ALFABETIZAÇÃO E INFÂNCIA 
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Infância e alfabetização: implicações do curso de pedagogia da FAE/UFMG 

a partir da percepção das egressas que atuam como professoras da Rede 

Municipal de Educação Infantil de Belo Horizonte 

 

Amanda de Abreu Noronha 

Universidade Federal de Minas Gerais  

 

Resumo: A partir das análises iniciais das entrevistas com egressas do curso de Pedagogia da 

FAE/UFMG e que atuam como professoras na Rede Municipal de Educação Infantil de Belo 

Horizonte para a dissertação cujo objeto central é a formação inicial em Pedagogia da  e a prática na 

Educação Infantil, percebeu-se uma incidência de expressões como alfabetização, letramento e 

ambiente alfabetizador para se referir ao trabalho com as crianças pequenas. Considerando a temática 

da formação inicial e as falas das professoras, o presente trabalho tem como objetivo apresentar 

mudanças no currículo do curso de Pedagogia da FAE/UFMG, responsável pela formação de grande 

parte das professoras que atuam na Rede com as crianças de 0 a 5 anos pontuando como o curso tem 

buscado contemplar a temática da alfabetização dentro do seu currículo a partir das percepções das 

professoras.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Infância. Curso de Pedagogia  

O curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFMG  

O curso de Pedagogia no Brasil existe desde década de 1930 e sabe-se que fora criado 

para formar bacharéis e licenciados em Pedagogia. Com o parecer nº251/62, o curso passou a 

formar professores para os cursos normais e “profissionais destinados às funções não-

docentes do setor educacional”. No entanto, é o parecer de nº292/62 que estabelece um 

objetivo mais preciso do curso, como argumenta Libâneo e Pimenta (1999), sendo ele, formar 

professores para o Ensino Normal e especialistas para as atividades de orientação, 

administração, supervisão, inspeção e permite ao licenciado exercer o magistério nas séries 

iniciais. Esse foi um parecer que recebeu muitas críticas por fragmentar o currículo do curso 

de Pedagogia e esvaziá-lo teoricamente, dividindo o trabalho do Pedagogo entre a docência e 

as questões que cabiam ao especialista. Divisão essa, que foi sendo questionada e que com os 

avanços em termos de legislação da educação sofreram algumas alterações.  

Com a regulamentação da LDB nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 

tendo em vista seu Art.61 do título VI que explicita que a formação de docentes para atuar na 

Educação na Básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
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em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o 

exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Considerando a legislação 

existente e tendo em vista de que a docência deve ser a base da formação do Pedagogo, é 

importante conhecermos como os cursos tem pensando seu currículo para atender tal 

demanda, em especial, o curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais.  

Os avanços trazidos pela LDB de 1996 mostraram um importante aspecto na 

ampliação dos direitos e a resolução CNE/CP nº1, de 15 de maio de 2006, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, como mostra no Art.1º, definiu os 

princípios, as condições de ensino e de aprendizagens, e os procedimento a serem observados 

em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos do sistema de ensino e pelas instituições de 

educação superior do País (BRASIL, 2006), sendo ela, um instrumento que auxilia na 

compreensão do curso de Pedagogia.  

Após as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia de 2006, o curso da 

FAE/UFMG teve sua ementa reestruturada e implementada no primeiro semestre do ano de 

2010 e dentre as disciplinas ofertadas, podemos observar no quadro 01 aquelas em que a 

temática da infância e da educação infantil (temáticas essas, fruto da discussão deste trabalho) 

estão explicitadas no título.   

Quadro 01: Disciplinas obrigatórias do curso de Pedagogia da FAE/UFMG cuja a 

temática da infância e da Educação Infantil está explicitada no título  

 

Estudos sobre a infância 60 horas 4º Período 

Organização da Educação Infantil 30 horas 5º Período 

Arte na Educação Infantil 60 horas 7º Período 

Didática da Educação Infantil 60 horas 7º Período 

Estágio Curricular da Educação Infantil 120 horas 7º Período 

Observatório de Currículo da Educação Infantil 30 horas 8º Período 

Fonte: Organizado pela autora  
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Além dessas disciplinas, havia também a matéria de Alfabetização e Letramento I 

ofertada no primeiro período com duração de 60 horas e Alfabetização e Letramento II 

ofertada no segundo período, também com 60 horas. Disciplinas essas, cujo enfoque está no 

trabalho com as crianças do Ensino Fundamental e no processo de apropriação da Leitura e da 

Escrita. 

No primeiro semestre do ano de 2019 o curso de Pedagogia da FAE/UFMG sofreu 

nova reformulação e as mudanças foram significativas nas disciplinas de Alfabetização e 

Letramento, que embora tenham permanecido com a mesma carga horária, foram trocadas de 

período, sendo ministradas no terceiro e quarto, respectivamente. 

Como forma de proporcionar aos estudantes mais acesso as questões relativas a 

alfabetização e a tantas outras demais temáticas, a Faculdade de Educação da UFMG também 

oferta disciplinas optativas, conforme o quadro abaixo:  

Quadro 03: Disciplinas Optativas ofertadas aos alunos do curso de Pedagogia no 1º/2019 

Disciplina Carga Horária 

Organização da Educação de Jovens e Adultos – ADE 60 horas 

Políticas Públicas, movimentos sociais e cidadania – ADE 60 horas 

Economia e Política de Financiamento da Educação Básica - ADE 60 horas 

Prática em Educação de Jovens e Adultos – ADE 60 horas 

Trabalho Docente e Relações de Trabalho nos Sistemas de Ensino – 

ADE 

60 horas 

Economia, Política e Educação  – ADE 60 horas 

Gêneros e Sexualidades nos Currículos – ADE 60 horas 

Gestão Educacional: As escolas no Sistema de Ensino – ADE 60 horas 

Organização dos espaços e ambientes na Educação Infantil – ADE 60 horas 

Tecnologias Digitais na Escola – ADE 60 horas 

Tópicos em Educação e Relações Étnicos Raciais – ADE 60 horas 

Tópicos em Educação Especial e Inclusão – ADE 60 horas 

Tópicos em Gestão da Educação B – ADE 60 horas 

Tópicos em Gestão da Educação A – ADE 30 horas 

Tópicos em Gestão da Educação C – ADE 30 horas 
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Tópicos em Pensamento Educacional – ADE 60 horas 

Tópicos em Políticas e Experiências Educativas – ADE 60 horas 

Tópicos em Políticas Públicas em Tecnologias da Educação - ADE 60 horas 

Trabalho e Educação – ADE 60 horas 

A escola e seus sujeitos: condição juvenil e docência no cinema - CAE 60 horas 

A prática educativa em tela – CAE 30 horas 

A prática educativa no cinema – CAE 30 horas 

Abordagens sociológicas da escola e da sala de aula – CAE 60 horas 

Antropologia e Arte Indígena – CAE 60 horas 

Constituição subjetiva do adolescente –CAE 60 horas 

Dinâmica da sala de aula e processo inclusivos – CAE 60 horas 

Educação e Espiritualidade – CAE 60 horas 

Educação e Socialismo – CAE 60 horas 

Educação, gênero e sexualidade – CAE 60 horas 

História da Educação, dos sentidos e da sensibilidade na escola – CAE 60 horas 

História da Educação Social – CAE 60 horas 

História da infância: Escola e Trabalho na Europa e na América Latina 

– CAE 

60 horas 

História das práticas educativas no Brasil Colonial – CAE 60 horas 

História do currículo e dos saberes escolares – CAE 60 horas 

Histórias e Culturas indígenas no Brasil – CAE 30 horas 

Juventude, escola e impasses contemporâneos – CAE 60 horas 

Juventudes na contemporaneidade – CAE 60 horas 

Meio Ambiente e Cultura: Fundamentos para uma ecologia política - 

CAE 

60 horas 

Metodologia de pesquisa qualitativa em educação – CAE 60 horas 

Metodologia de Pesquisa Quantitativa em Educação – CAE 60 horas 

Processos de Aprendizagem da Cultura – CAE 60 horas 

Religiões de matriz africana no Brasil – CAE 60 horas 

Tópicos em Ciências da Educação B – CAE 60 horas 

Tópicos em Ciência da Educação A – CAE 30 horas 
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Tópicos em Ciências da Educação C – CAE 30 horas 

Metodologia de Educação II –CAE 60 horas 

Sistema de Avaliação Educacional – CAE 60 horas 

Fundamentos Teórico Metodológico Educação Popular – CAE 60 horas 

Monografia na área de ciências da educação – CAE 60 horas 

Educação Social –CAE 60 horas 

Estatística Educacional – CAE 60 horas 

Relação Família Escola: Uma perspectiva sociológica – CAE 60 horas 

Educação e Modernidade – CAE 60 horas 

Tópicos Especiais em sociologia da educação – CAE 60 horas 

Direitos Humanos – CAE 30 horas 

Tópicos em Educação A –CAE 30 horas 

Tópicos de Ensino A – FAE 15 horas 

Tópicos de Ensino B – FAE 30 horas 

Tópicos de Ensino C – FAE 45 horas 

Tópicos de Ensino D – FAE 60 horas 

Atividades Teórico Práticas Adicionais I – FAE 15 horas 

Atividades Teórico Práticas Adicionais II – FAE 45 horas 

Atividades Teórico Práticas Adicionais III – FAE 60 horas 

Atividades Teórico Práticas I – FAE 30 horas 

Atividades Teórico Práticas II – FAE 60 horas 

Atividades Teórico Práticas III – FAE 120 horas 

Bases ecológicas para o desenvolvimento sustentável - ICB 30 horas 

Prática em Educação Social – MTE 60 horas 

Metodologia da alfabetização de jovens e adultos - MTE 60 horas 

Tópicos em Educação Social – MTE 60 horas 

Leitura e Produção de Gêneros Acadêmicos – MTE 60 horas 

A leitura Literária – MTE 60 horas 

Laboratório de Brinquedos e Brincadeiras – MTE 60 horas 

Leitura e Escrita na Cultura Digital – MTE 60 horas 

Teorias Pedagógicas – MTE 60 horas 
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Tópicos em Educação e Linguagem – MTE 60 horas (45 teórica e 15 

prática) 

Tópicos em Ensino de Ciências – MTE 120 horas 

Tópicos em Laboratório de Alfabetização e Letramento - MTE 60 horas 

Tópicos em Processo de Ensino B – MTE 60 horas 

Tópicos em Processo de Ensino A – MTE 30 horas 

Tópicos em Processo de Ensino C – MTE 30 horas 

Tópicos em Processo de Ensino: Alfabetização de Jovens e Adultos – 

MTE 

60 horas 

Libras, surde e alfabetização: uma introdução 60 horas 

A educação dos bebês: a construção de propostas pedagógicas - MTE 60 horas 

Prática Pedagógica na Educação Infantil: Aprendizagem inicial da 

leitura e da escrita - MTE 

60 horas 

Fonte: Organizado pela autora 

Dentre as disciplinas optativas, é possível observar que há a matéria de Tópicos em 

Laboratório de Alfabetização e Letramento e Prática Pedagógica na Educação Infantil: 

Aprendizagem inicial da leitura e da escrita, ambas de 60 horas, cuja temática da 

alfabetização e da apropriação da leitura e da escrita são explicitadas nos títulos e outras como 

tópicos em processos de ensino e teorias pedagógica que também se aproximam da temática 

em questão. 

Campos (2007) argumenta que embora o grande objetivo do curso do Pedagogia seja 

formar professores autónomos, críticos e capazes de transitarem entre diferentes disciplinas e 

que esse modelo tem sido visto como consenso no país, cabe para futuros trabalhos, discutir 

as limitações do curso, considerando o que dizem os próprios professores que atuam na 

Educação Infantil e que passaram pela formação inicial. Afinal, se as creches e pré-escolas 

guardam identidades muito diversas, produzidas ao longo da história, conforme apresentado 

por Kramer, Nunes e Corsino (2011), é preciso que a formação inicial e continuada permita 

melhorar a prática pedagógica dos professores da Educação Infantil e que a criança tenha 

acesso a uma educação pública e de qualidade e com profissionais bem formados que 

consigam em suas práticas curriculares executarem as dimensões do cuidar e do educar de 
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forma integrada e que proporcionem um ambiente alfabetizador através da fantasia, da 

brincadeira e da imaginação.   

Sendo assim, ampliar as discussões sobre a formação, é buscar elementos para 

ressignificar a prática curricular que é exercida todos os dias por professoras em turmas de 

Educação Infantil e olhar não só para a criança, mas para o professor e sua formação, 

fundamentais no processo educacional. 

A Educação Infantil e o trabalho com a Alfabetização 

A Educação Infantil é uma etapa da educação básica que demanda um formato de 

atendimento que nem sempre se enquadra no tipo escolar por possuir horários, ritmos, rotinas 

e propostas curriculares que se diferem das outras etapas da educação onde as atividades de 

cuidar e educar estão diretamente ligadas. Nessa etapa, o termo alfabetização, considerado 

como“o processo, ocorrido em um momento específico da trajetória de vida da pessoa, em 

que ela se apropria de uma outra linguagem” (GALVÃO, 2016, p.21), ganha sentidos mais 

amplos, próprios do que hoje, entendemos como Letramento, “que se refere, 

predominantemente, aos usos sociais da leitura e da escrita, compreendendo que ele compõe 

uma das dimensões das culturas do escrito, mas não pode ser tomado como seu sinonimo” 

(Galvão, 2016, p.21).  

Embora saibamos que a Alfabetização e o Letramento são complementares, 

diferenciar seus significados nos ajuda a compreender sobre como essas expressões estão 

imersas no cotidiano das Instituições de Educação Infantil e como as professores as 

compreendem, já que esses termos aparecem com frequência nas falas das professoras quando 

se referem as suas ações no dia a dia com as crianças.  

Temos observado que as professoras tem clareza que o 

Objetivo da Educação Infantil não é a alfabetização stricto sensu. Embora as 

crianças possam se alfabetizar por interesse particular a partir das interações 

e da brincadeira com a linguagem escrita, não cabe a pré-escola ter a 

alfabetização da turma como proposta. Na Educação Infantil, muito mais 

importante do que, por exemplo, ensinar as letras do alfabeto é familiarizar 

as crianças, desde bebês, com práticas sociais em que a leitura e a escrita 

estejam presentes exercendo funções diversas nas interações sociais; é dar-

lhes oportunidade de perceberem lógicas da escrita tais como sua estrutura 

peculiar (não se fala como escreve), sua estabilidade (as palavras não 

mudam quando a professora lê uma história) e os múltiplos papéis que 
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desempenha nas sociedades contemporâneas (utilitário e estético). 

(GALVÃO, 2016. p. 26) 

 

e que buscam atuar com crianças da Educação Infantil compartilham do pensamento que o 

trabalho com os pequenos exige proporcionar a eles o acesso a um ambiente alfabetizador por 

meio das brincadeiras, do jogo, do acesso a literatura e das interações sociais, além de 

reconhecerem que esse conhecimento é reflexo da formação recebida no curso de Pedagogia.  

Metodologia  

O trabalho situa-se no contexto da pesquisa qualitativa, tendo em vista seu lugar de 

destaque dentro da pesquisa educacional devido a características como a preocupação com o 

contexto, já que é uma fonte direta de dados e por permitir uma investigação de caráter mais 

descritivo, favorecendo assim, maior integração com todo o processo do estudo.  

Pesquisas com características qualitativas, como destaca Triviños (1987), privilegiam as 

perspectivas dos atores (suas percepções), os processos de conscientização, de compreensão 

do contexto cultural, da realidade histórica e da relevância dos fenômenos a partir dos 

significados que eles possuem para os sujeitos envolvidos. Sendo assim, a partir da escolha 

por esse formato de pesquisa, pretendeu-se analisar determinada situação, privilegiando o 

sujeito da pesquisa a partir da escuta atenta de suas vozes. 

Este texto está inserido dentro de uma pesquisa maior, cujo objetivo era analisar o que 

pensam professoras graduadas na FAE/UFMG sobre o curso de Pedagogia e em que medida o 

mesmo as prepara para atuarem como docentes na Educação Infantil. Os primeiros passos 

desse trabalho consistiram em formar o grupo de egressas que participariam de uma entrevista 

semiestruturada. Foi feito um levantamento inicial das Emeis de Belo Horizonte, para que a 

partir desse levantamento, fossem selecionadas aquelas em que houvessem profissionais 

graduadas em Pedagogia pela UFMG e que estivessem atuando como professoras. Elas foram 

convidadas para participarem da entrevista cuja temática seria a formação inicial, abordando 

questões relativas as especificidades do curso, ao currículo, aos estágios, às bibliografias 

utilizadas, às disciplinas obrigatórias e optativas, às ações de extensão e pesquisa, as questões 

relativas a prática curricular desenvolvida por elas e a carreira docente.  
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A escolha pela entrevista semiestruturada se deu por ela possuir uma estrutura em que 

ao mesmo tempo que apresenta um roteiro ou uma lista de questões, permite certa 

flexibilidade ao pesquisador durante o processo, dando mais liberdade tanto para o 

pesquisador, quanto ao entrevistado. Assim, foi possível obter uma visão macro do que 

pensam as professoras acerca da formação inicial, de como o como o curso de Pedagogia da 

UFMG vem preparando as profissionais para atuarem na Educação Infantil, bem como 

possíveis lacunas, deficiências e/ou possibilidades.  

Embora não fosse objeto da dissertação ampliar as discussões sobre alfabetização e 

Letramento, a partir do momento em que essas expressões aparecem nas falas das professoras 

tanto para relembrar pontos importantes da graduação, com para exemplificar suas ações com 

as crianças, optamos por apresentar neste texto apenas algumas impressões sobre o que tem 

aparecido nos relatos e pontuar acerca de como o curso também de Pedagogia da FAE tem 

buscado contemplar em suas disciplinas as temáticas da alfabetização e do letramento, 

considerando a Educação Infantil.  

Primeiras Impressões  

A partir das primeiras transcrições, podemos perceber uma recorrências de expressões 

como alfabetização, letramento e ambiente alfabetizador na fala das egressas do curso de 

Pedagogia da FAE/UFMG e que hoje atuam na como professoras na Rede Municipal de Belo 

Horizonte, seja em turmas de zero a três anos de idade ou de turmas de quatro e cinco anos de 

idade. Embora nos relatos acerca de suas práticas e sobre o que desenvolvem em suas turmas 

apareçam descrições de atividades que proporcionem as crianças a compreensão dos múltiplos 

papéis da leitura e da escrita, ainda se espera muito das crianças no sentido de escrever algo, 

de aprender uma determinada letra ou a escrever seu nome, por exemplo e a falta de reflexão 

acerca de que muito do que elas fazem no dia a dia (há relatos de que elas fazem essa ações), 

como a chamada, um diário coletivo, os quadros de comunicação anexados no corredor da 

instituição, a agenda e forma como organizam os brinquedos e os materiais em sala tem 

relação direta com o fato de proporcionarem as crianças um ambiente alfabetizador, pois 

ações como essas, validam a ideias de que “o papel dos espaços educativos de Educação 

Infantil seja o de criar condições culturais de ampliação e aprofundamento da inserção das 

crianças no mundo da cultura escrita”. (Goulart e Mata, 2016, p54).  
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Na grande maioria das vezes, quando perguntadas sobre as ações que desenvolvem 

para proporcionar esses espaços aos pequenos, é recorrente a argumentação sobre o uso da 

literatura em atividades como o reconto, o desenho depois de ouvir uma história, o que de fato 

é muito importante, mais não é a única forma existente. As crianças menores, por exemplo,  

 

entre um e dois anos ainda não enunciam palavras totalmente 

compreensíveis para os outros, mas participam intensa, ativa e afetivamente 

da linguagem em funcionamento, das práticas discursivas. Seus gestos, suas 

vocalizações interpretados pelos outros, adquirem sentido na trama de 

relações sociais. (SMOLKA, MAGIOLINO e ROCHA, 2019. p.87) 

 

E as possibilidades para que o profissional estabeleça com as crianças esses momentos de 

aprendizagem são muitas, pois  

Crianças com oportunidades de expressar ideias, conflitos, valores e desejos, 

e tendo sua expressão respeitada, desenvolvem a confiança no conteúdo que 

expões, agindo e apreendendo-se como autoras de seus textos, orais e 

escritos, seja falando, ouvindo, lendo ou escrevendo. Aprendem no contexto 

crítico de expressar, mas de também ouvir e ler ideias, posições e opiniões 

diferentes das suas. (GOULART e MATA, 2016. p. 45) 

 

Outro ponto que também aparece nas entrevistas que tem relação direta com as ações 

das professoras com as crianças e com o que aprendem na graduação é o fato de que as 

disciplinas mais lembradas e os autores mais citados são os das temáticas vinculadas a 

Alfabetização e Letramento e as Metodologias de Ensino, próprias do Ensino Fundamental, 

ficando a cargo das 360 horas (incluindo o estágio obrigatório) distribuídas as disciplinas 

obrigatórias e as oferecidas como optativas cuja temáticas são voltadas para a Educação 

Infantil as discussões acerca do trabalho com a linguagem oral e a linguagem escrita na 

Educação Infantil, bem como divulgação de práticas e interações que sejam coerentes com a 

etapa em questão, para que as diretrizes tão próprias do Ensino Fundamental não sejam o 

norte do trabalho com a alfabetização para as professoras da Educação Infantil.  

Se na Educação Infantil, é mais significativo levar as crianças a compreenderem os 

usos e as funções sociais da linguagem escrita, além de seus modos de organização, do que 

tentar fazê-las aprender as relações internas e externas do sistema alfabético e também do 

sistema gramatical. (GOULART e MATA, 2016. p. 56), as disciplinas da graduação cuja 
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temáticas envolvem o trabalho com as crianças tem uma responsabilidade enorme no sentido 

de ponderar as diferenças existentes entre o trabalho com alfabetização e a apropriação com a 

linguagem oral e escrita nas turmas de Educação Infantil, e o que temos percebido nas 

primeiras análises é o fato das professoras reconhecerem o lugar dessa discussão vivenciada 

por ambas dentro da Universidade.  

Por fim, cabe pontuar que essas são apenas reflexões iniciais acerca do quem vem 

sendo observado nas entrevistas e que o presente trabalho da dissertação também encontra-se 

em andamento, no entanto, já possível perceber tanto uma preocupação da Faculdade em 

abordar as temáticas do trabalho com a alfabetização seja desde os primeiros períodos da 

graduação, como também ampliar a possibilidade de formação através das disciplinas 

optativas a disposição dos discentes, bem como o reconhecimento de que as habilidades 

necessárias para o trabalho com a Alfabetização e o Letramento na Educação Infantil são 

abordados e discutidos no curso de Pedagogia da FAE/UFMG.  
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Alfabetização e letramento na BNCC: problemas conceituais, lacunas e 

inadequações no que é prescrito para a educação infantil e os anos iniciais 

do ensino fundamental 

Artur Gomes de Morais (UFPE) 

Gabryella Silva do Nascimento (UFPE) 

 

Resumo: Analisamos o que a BNCC prescreve para o ensino do sistema de escrita alfabética (SEA) e 

da leitura e produção de textos na educação infantil e nos dois primeiros anos do ensino fundamental. 

Constatamos que o documento tem problemas conceituais e uma série de inadequações. A “Base” 

adota uma visão associacionista de aprendizagem do SEA e não discute as relações entre alfabetização 

e letramento. Não assegura às crianças o direito de avançarem na compreensão do SEA antes dos seis 

anos de idade. Além de reduzir a leitura e produção de textos a um repertório de textos “curtos”, não 

explicita o ensino de diferentes estratégias de compreensão leitora antes do terceiro ano do ensino 

fundamental. Concluímos que a BNCC deve ser substituída por um novo documento, 

democraticamente elaborado, que não induza a erros e retrocessos. 

Palavras-chave: Alfabetização e letramento. Currículo. BNCC. 

Introdução 

Após a aprovação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular por um Conselho 

Nacional de Educação desfigurado, em 2017, temos assistido à ação de grupos empresariais – 

editoras e consultorias – que, no afã de vender seus produtos e serviços, sempre repetem o 

discurso de que aqueles materiais ou cursos estão “alinhados à BNCC”. Se, antes do golpe de 

maio de 2016, o MEC sempre afirmava que a Base seria um currículo a partir do qual cada 

município e estado teria a autonomia para criar sua própria proposta curricular, com uma 

margem de variação em torno de 30% em relação ao documento nacional, hoje parece reinar 

um discurso de imposição única e absoluta do que está escrito “na Base”. E não vemos os 

gestores das redes públicas reivindicarem seu direito de autoria de currículos diversificados, 

nem se abrem espaços para a análise crítica do novo currículo nacional. 
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Este trabalho tem a intenção de analisar criticamente o que a BNCC propõe para o 

ensino da modalidade escrita da língua no final da educação infantil e no início do ensino 

fundamental. Analisaremos as prescrições relativas ao ensino: i) do sistema de escrita 

alfabética; ii) das práticas de leitura e compreensão de textos; e iii) da produção de textos 

escritos. 

Antes de descrever os procedimentos metodológicos e os resultados de nossas 

análises, faremos, inicialmente, uma explanação do que nos leva a sermos favoráveis à 

negociação de currículos nacionais, estaduais e municipais que definam direitos de 

aprendizagem para todos os estudantes em cada etapa da educação básica.  

Por que somos favoráveis à negociação de currículos municipais, estaduais e nacionais? 

Em diferentes textos que publicamos nos últimos anos (cf. MORAIS, 2014, 2015, 

MORAIS; NASCIMENTO, 2018 a e b), temos defendido a negociação de currículos que 

definam, muito claramente, os direitos de aprendizagem dos alunos a cada ano da educação 

básica. Diversas pesquisas feitas por nós e por outros estudiosos têm evidenciado quatro 

problemas básicos decorrentes da ausência de currículos.  

A ausência de documentos curriculares colabora para que o que se ensina a alunos de um 

mesmo ano em uma mesma rede pública ou até numa mesma escola varie aleatoriamente. Em 

uma pesquisa que fizemos sobre o ensino de compreensão de leitura no segundo ano do 

Ensino fundamental (MORAIS; LEAL; PESSOA, 2013), acompanhamos, durante um ano, a 

prática de doze docentes de três municípios da região metropolitana de Recife. Embora todas 

as escolas participantes tivessem se destacado quanto ao IDEB alcançado no ano anterior, 

constatamos que variavam muito as práticas de ensino num mesmo estabelecimento escolar e 

que, ao final do segundo ano, as crianças nunca vivenciavam a leitura silenciosa e pouco 

praticavam as estratégias de leitura avaliadas pela Provinha Brasil. Obviamente teriam muita 

dificuldade em responder às questões de compreensão leitora que aparecem naquele exame. 

Isto nos remete à segunda razão por que somos favoráveis à negociação de propostas 

curriculares. Vivemos num país em que avaliações de larga escala sempre foram aplicadas, 

nacionalmente, sem que os professores tivessem conhecimento do que se esperava que eles 

ensinassem aos seus alunos. Esta esquizofrenia esconde um outro dado: as matrizes de 

habilidades avaliadas em cada exame (da Provinha ao ENEM) nunca foram debatidas 
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publicamente e, por inércia, continuam sendo mantidas sem reformulações desde que o INEP, 

anos atrás, atribuiu a algum pequeno grupo de acadêmicos não só o poder de ditar o que 

deveria ser avaliado em Língua Portuguesa e Matemática, mas também de definir como tais 

avaliações deveriam se apresentar. 

Uma terceira razão é a falta de progressão das aprendizagens que a ausência de propostas 

curriculares favorece. Diferentes pesquisas feitas em Pernambuco (cf. por exemplo, 

OLIVEIRA, 2010; CRUZ; ALBUQUERQUE, 2011) constataram que o que os alunos 

aprendiam no terceiro ano do Ensino fundamental não diferia, significativamente, do que se 

lhes ensinava no primeiro ano e, às vezes, os alunos de primeiro ano produziam melhores 

textos que seus colegas que já estavam cursando o terceiro ano do ciclo de alfabetização. 

Finalmente, com a invasão e crescimento de grupos privados que vendem seus “sistemas 

de ensino” e “apostilados”, vemos uma outra tragédia em nossas redes públicas de ensino: na 

ausência de propostas curriculares próprias, são os mercadores da educação que passam a 

ditar o que se ensina e avalia, de forma padronizada, de norte a sul do país.  

Mas, usamos acima a expressão negociar propostas curriculares. E o fizemos porque nos 

parece absolutamente inaceitável a forma autoritária como tais documentos são elaborados. 

Via de regra, os educadores são excluídos do processo e algum pequeno grupo é quem redige 

o texto curricular a ser adotado por toda uma rede de ensino. Isso foi o caso da última versão 

da BNCC, imposta pelo MEC no final de 2017. Aprovada por um Conselho Nacional de 

Educação desfigurado, depois do golpe que destituiu a presidenta Dilma Roussef, a BNCC 

imposta traz elementos que nunca apareceram nas versões anteriores e que nunca foram 

debatidos publicamente. 

A história tem mostrado que, quando os educadores são excluídos desse tipo de processo, 

a tendência é não abraçarem as prescrições impostas e criarem táticas (CERTEAU, 1997) para 

resistir ante a norma autoritária. No atual caso brasileiro, grupos privados começam a vender 

serviços de assessoria para “ensinar”, por exemplo, como se deve avaliar língua portuguesa 

conforme a BNCC e outras mercadorias afins. Conhecer a fundo o que a Base esteve 

prescrevendo para o ensino de Língua na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental parece-nos, então, fundamental para nos posicionarmos sobre o que fazer em 

nossas escolas, naquela etapa de ensino. 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  992  

 

Nossa metodologia 

Nossa análise documental envolveu o texto da BNCC divulgado pelo MEC em 

dezembro de 2017. Para o tratamento dos dados, usamos a análise temática de conteúdo 

(BARDIN, 1979), na qual investigamos as seguintes categorias e subcategorias: 

- ensino da escrita alfabética (promoção da consciência fonológica, estímulo à escrita 

espontânea, conhecimento de letras e domínio da ortografia); 

- ensino de leitura (gêneros textuais sugeridos, modalidades de leitura praticadas, 

habilidades de compreensão leitora promovidas) e 

- ensino de produção de textos escritos (gêneros textuais sugeridos; modalidades de 

escrita praticadas: tendo o adulto como escriba ou escrita espontânea de textos pela criança). 

Em cada texto – relativo à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental 

- foram selecionados e transcritos todos os enunciados que remetiam às categorias adotadas. 

Análises de resultados I: o ensino da modalidade escrita da língua na educação infantil 

Aprendizagem da notação alfabética e práticas de leitura e escrita na educação infantil 

 

Na BNCC de 2017 o título do campo de experiência “Escuta, fala, pensamento e 

imaginação” evidencia o interesse de invisibilizar a língua escrita no título desse campo de 

conhecimento, privilegiando a linguagem oral (escuta, fala) ou a linguagem, de modo geral, 

sem delimitação, desconsiderando, por um lado, a relevância e a centralidade da cultura 

escrita em nossa sociedade e, por outro, o interesse, a curiosidade e as hipóteses que as 

crianças revelam, desde cedo, sobre esse objeto cultural que é a escrita. Como já observava 

Kramer (2010, p. 121-122), há quase uma década, “[...] o trabalho com a leitura e a escrita 

segue sendo tabu no Brasil entre os pesquisadores da Educação infantil”. Esse quadro de 

realidade parece ter tido evidente impacto na BNCC, na qual a leitura e a escrita nessa etapa 

da escolarização são tratadas como temas quase proibidos, conforme analisaremos a seguir. 

 

A Aprendizagem da Notação Alfabética 

O Quadro 1, abaixo, sintetiza as habilidades prescritas para esse âmbito. 
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Nessa versão, encontramos, no caso das crianças bem pequenas: a indicação de 

reconhecimento de rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos, a diferenciação 

da escrita de ilustrações e o acompanhamento da direção da escrita, em situações de escuta da 

leitura de histórias e de outros textos, além do traçado de letras e de outros sinais gráficos a 

partir do manuseio de diferentes instrumentos e suportes de escrita. No caso das crianças 

pequenas, menciona-se, além da escrita espontânea, a criação de rimas e aliterações e a 

tentativa de identificação de palavras conhecidas em situações de manuseio de livros.  

 

 

Quadro 1. Objetivos de aprendizagem propostos na terceira versão da BNCC que apresentam alguma 

relação com o eixo didático “Apropriação da notação alfabética”, por campo de experiência e 

subgrupo etário. 

 

Campo de experiência Crianças bem pequenas (1 ano 

e 7 meses a 3 anos e 11 meses) 

Crianças pequenas (4 anos a 5 

anos e 11 meses) 

Escuta, fala, linguagem e 

imaginação 

Identificar e criar diferentes sons 

e reconhecer rimas e 

aliterações em cantigas de roda 

e textos poéticos (EI02EF02) 

 

Demonstrar interesse e atenção 

ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e 

acompanhando, com orientação 

do adulto- leitor, a direção da 

leitura (de cima para baixo, da 

esquerda para a direita) 

(EI02EF03) 

 

Manusear diferentes 

instrumentos e suportes de 

escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos 

(EI02EF09) 

 

Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, 

por meio da linguagem oral e 

escrita (escrita espontânea), de 

fotos, desenhos e outras formas de 

expressão. (EI03EF01) 

 

Inventar brincadeiras cantadas, 

poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos. (EI03EF02) 

 

Escolher e folhear livros, 

procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar 

palavras conhecidas. 

 

Produzir suas próprias histórias 

orais e escritas (escrita 

espontânea), em situações com 

função social significativa. 

(EI03EF06) 

 

Levantar hipóteses em relação à 

linguagem escrita, realizando 
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registros de palavras e textos, 

por meio de escrita espontânea. 

(EI03EF09). 

 

 

Espaços, tempos, 

quantidades, relações e 

transformações 

 Registrar observações, 

manipulações e medidas, usando 

múltiplas linguagens (desenho, 

registro por números ou escrita, 

espontânea, em diferentes 

suportes (EICPET03) 

 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 47-49 grifos nossos. 

Percebe-se, assim, certa progressão na exploração de rimas e aliterações, mas não há 

uma clara proposta de promover a consciência fonológica das crianças nem de explorar rimas 

e aliterações paralelamente às formas escritas das palavras em foco (cf. MORAIS, 2012, 

2019), de modo a facilitar a compreensão do SEA. 

  Na realidade, a menção à produção de escritas espontâneas e à identificação de 

palavras conhecidas não explicita um compromisso em levar as crianças de 4 e 5 anos a 

compreenderem a lógica alfabética de nossa escrita, de modo a iniciarem o ensino 

fundamental tendo já avançado para uma hipótese alfabética ou ao menos silábica (cf. 

MORAIS, 2019). 

 

Práticas de Leitura e Compreensão de Textos 

 

Os objetivos de aprendizagem relacionados ao eixo leitura e compreensão de textos, 

aparecem no Quadro 2. Lá encontramos, expressões como “ouvir a leitura de poemas”, “ouvir 

histórias lidas”, “ouvir a leitura de histórias e outros textos”, “ler histórias”, “escuta de textos” 

e “leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura”. 

 

Quadro 2. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos na terceira versão da BNCC que 

apresentam alguma relação com o eixo apropriação da notação alfabética, por campo de experiência e 

subgrupo etário 

 
Campo de experiência Bebês (0-1 ano e 6 

meses) 

Crianças bem pequenas 

(1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses) 

Crianças pequenas (4 

anos a 5 anos e 11 

meses) 
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Escuta, fala, linguagem 

e imaginação 

Demonstrar interesse ao 

ouvir a leitura de 

poemas e a apresentação 

de músicas (EI01EF02) 

 

Demonstrar interesse ao 

ouvir histórias lidas ou 

contadas, observando 

ilustrações e os 

movimentos de leitura 

do adulto-leitor (modo 

de segurar o portador e 

de virar as páginas). 

(EI01EF03) 

  

Reconhecer elementos 

das ilustrações de 

histórias, apontando-os a 

pedido do adulto-leitor 

(EI01EF04) 

 

Imitar as variações de 

entonação e gestos 

realizados pelos adultos 

ao ler histórias e ao 

cantar (EI01EF05) 

 

Conhecer e manipular 

materiais impressos e 

audiovisuais em 

diferentes portadores 

(livro, revista, gibi, 

jornal, cartaz, CD, tablet, 

etc) (EI01EF07) 

 

Participar de situações de 

escuta de textos em 

diferentes gêneros 

textuais (poemas, 

fábulas, contos, receitas, 

quadrinhos, anúncios 

etc.). (EI01EF08) 

 

Conhecer e manipular 

diferentes instrumentos 

e suportes de escrita. 

(EI01EF09) 

Demonstrar interesse e 

atenção ao ouvir a 

leitura de histórias e 

outros textos, 

diferenciando escrita de 

ilustrações, e 

acompanhando, com 

orientação do adulto- 

-leitor, a direção da 

leitura (de cima para 

baixo, da esquerda 

para a direita). 

(EI02EF03) 

 

Formular e responder 

perguntas sobre fatos 

da história narrada, 

identificando cenários, 

personagens e principais 

acontecimentos 

(EI02EF04) 

 

Relatar experiências e 

fatos acontecidos, 

histórias ouvidas, filmes 

ou peças teatrais 

assistidos (EI02EF05); 

 

Manusear diferentes 

portadores textuais 

demonstrando reconhecer 

seus usos sociais 

(EI02EF07). 

 

Manipular textos e 

participar de situações 

de escuta para ampliar 

seu contato com 

diferentes gêneros 

textuais (parlendas, 

histórias de aventura, 

tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias 

etc.). (EI02EF08) 

 

Levantar hipóteses 

sobre gêneros textuais 

veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a 

estratégias de 

observação gráfica e/ou 

de leitura (EI03EF07) 

 

Selecionar livros e textos 

de gêneros conhecidos 

para a leitura de um 

adulto e/ou para sua 

própria leitura (partindo 

de seu repertório sobre 

esses textos, como a 

recuperação pela 

memória, pela leitura das 

ilustrações etc.) 

(EI03EF08) 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 47-48 grifos nossos.  

 

No caso da faixa etária das crianças de quatro anos a cinco anos e onze meses, a 

inclusão de dois outros aspectos: o levantamento de hipóteses sobre gêneros textuais a partir 

de estratégias de leitura e seleção de livros e textos conhecidos para leitura pela própria 

criança. Já para a faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, observa-se uma menção 
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à formulação e resposta de perguntas sobre fatos de história narrada, embora não se explicite 

se a história deveria ser lida e/ou contada. 

Diferentemente de outras propostas curriculares, como, por exemplo, a de Lagoa Santa 

(LAGOA SANTA, 2017), a BNCC não indica diferentes habilidades de compreensão leitora a 

serem promovidas a partir da escuta de textos escritos lidos pelo adulto. Este nos parece um 

problema fundamental, já que diferentes estudos em diferentes línguas, têm atestado, desde os 

anos 1980, o quanto podemos ajudar os aprendizes a avançarem na compreensão de variados 

gêneros escritos, antes de poderem ler sozinhos e com autonomia aqueles textos 

Quanto aos gêneros e portadores textuais com que as crianças deveriam conviver na 

Educação infantil, o Quadro 3, a seguir, sintetiza esses dados: 

 

Quadro 3. Gêneros e portadores textuais propostos nas três versões da BNCC por subgrupo etário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fica evidente uma ausência de progressão, já que para as crianças maiores apenas três 

gêneros textuais são mencionados. Constatamos, por outro lado, que não havia nenhuma 

menção aos gêneros textuais escritos nos campos de experiência: “O eu, o outro e o nós”; 

“Corpo, gestos e movimentos”; “Traços, sonhos e formas”; “Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações”. Apenas aparecem no campo de experiências “Escuta, fala, 

pensamento e imaginação”, o que pode dar a entender que, ao explorar temáticas ligadas, por 

exemplo, ao mundo natural ou à sociedade, as crianças não deveriam escutar a leitura de 

textos escritos ou manusear portadores de textos (impressos ou digitais) que tratassem 

daqueles temas. 

 

Práticas de Escrita de Textos 

Versão Faixa Etária Portadores Textuais Gêneros Textuais  

3ª  Bebês (0 a 

1,6) 

Livro, revista, gibi, jornal, 

cartaz, CD, tablet. 

Poemas, histórias, fábulas, 

contos, receitas, quadrinhos, 

anúncios. 

Crianças 

bem 

pequenas 

(1,7 a 3,11) 

 Cartazes de sala Cantigas de roda e textos 

poéticos, histórias, parlendas, 

histórias de aventura, tirinhas, 

cardápios, notícias. 

Crianças 

pequenas (4 

a 5,11) 

Livro Poemas, canções e histórias. 
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Na BNCC de 2017 é possível notar a presença da produção de gêneros textuais 

escritos de modo mais explícito, o que aparece a partir de habilidades como expressar ideias, 

desejos e sentimentos por meio da linguagem escrita (escrita espontânea); recontar histórias 

ouvidas para registro escrito pelo professor; produzir histórias escritas (escrita espontânea) e 

registrar textos usando a escrita espontânea. Isso aparece no Quadro 4, abaixo. 

  

Quadro 4. Objetivos de aprendizagem propostos na BNCC que apresentam alguma relação com o 

eixo produção de textos escritos, por versão e campo de experiência  

 

Campo de 

experiência 

Habilidades 

Escuta, fala, 

pensamento e 

imaginação 

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 

desenhos e outras formas de expressão. (EI03EF01) 

 

 

Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, 

tendo o professor como escriba (EI03EF05) 

 

Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita 

espontânea), em situações com função social significativa 

(EI03EF06) 

 

Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea 

(EI03EF09) 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 47, 48, grifos nossos. 

 

Se tais objetivos são indicados apenas para crianças de quatro anos a cinco anos e sete 

meses, não encontramos um tratamento mais cuidadoso dos direitos de aprendizado da escrita 

de gêneros textuais na Educação infantil, devido ao tom aligeirado com que tais objetivos são 

formulados (por exemplo, “registros de palavras e textos”), inclusive atentando para a 

diversidade de propriedades linguísticas dos gêneros com que as crianças pequenas 

conviveriam na escola e fora dela. Afinal, cedo tais crianças podem compreender e aprender 

que a linguagem de um bilhete é diferente daquela própria de uma receita ou de uma história 

(REGO, 1988). 

 

Análises de resultados II: o ensino da modalidade escrita da língua nos anos iniciais do 

ensino fundamental 
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O ensino da escrita alfabética e da ortografia 

Quando examinamos o prescrito para o ensino do sistema de escrita alfabética, vemos 

que a própria concepção de aprendizado daquele sistema revela imprecisões conceituais. Do 

ponto de vista terminológico há coisas muito imprecisas como “Construção do alfabeto”, 

“conhecimento do alfabeto do português brasileiro”. Cabe ressaltar que a BNCC não discute 

as relações entre alfabetização e letramento, questão fundamental para qualquer currículo da 

área. O documento ora usa uma terminologia associacionista como em “Mecânica da 

escrita/leitura”, “codificar e decodificar”, ora usa o verbo “construir” de maneira estranha: 

“Construir o conhecimento do alfabeto”. Assim, lá se afirma: 

...alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do 

português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo 

(longo) de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o 

funcionamento fonológico da língua pelo estudante. (BRASIL, 2018, p.90) 

Não se fala em momento algum sobre a compreensão do SEA, a visão é realmente 

associacionista. E não se faz uma clara distinção de sistema alfabético e norma ortográfica. 

O texto possui problemas teóricos e conceituais. A conceituação da consciência 

fonológica é frágil e problemática, porque trata exclusivamente de fonema, carecendo 

completamente de uma visão evolutiva, na qual a consciência de sílabas e rimas precede a 

identificação de fonemas. A única passagem em que a consciência fonológica é mencionada é 

a seguinte: 

Dito de outro modo, conhecer a “mecânica” ou o funcionamento da escrita 

alfabética para ler e escrever significa, principalmente, perceber as relações 

bastante complexas que se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as 

letras da escrita (grafemas), o que envolve consciência fonológica da 

linguagem: perceber seus sons, como se separam e se juntam em novas 

palavras etc. (BRASIL, 2018, p.90) 

 Parece que a consciência fonológica bastaria para um aprendiz “conhecer a mecânica 

das relações entre fonema e grafema”. Os objetivos de aprendizagem ligadas à consciência 

fonológica são poucos e mal formulados.  

Outro problema grave é a afirmação de que não existe regularidade na ortografia de 

português: “... Não há uma regularidade nessas relações e elas são construídas por convenção” 

(BRASIL, 2017, p. 91). Isso é absurdo. Sabemos que há muitas regularidades, nas relações entre 

letras e sons do português, sobretudo na leitura (relações grafema-fonema) Tal como 
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formulado na Base, alimenta-se o clichê de que a ortografia de nossa língua seria muito 

irregular e se cria uma errônea oposição entre “existir regularidades” e “ser definido por 

convenção”  

Fala-se do alfabeto de português do Brasil como se o de Portugal e outros países 

fossem diferentes e se descreve mal o processo de apropriação do SEA: 

Construir a relação fonema-grafema: a percepção de que as letras estão 

representando certos sons da fala em contextos precisos; perceber a sílaba 

em sua variedade como contexto fonológico desta representação; até, 

finalmente, compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas, em 

uma língua específica. (BRASIL, 2018, p.91) 

O verbo construir tem como objeto direto o conhecimento do alfabeto e o 

conhecimento das relações fonografemicas. 

Esse processo básico (alfabetização) de construção do conhecimento das 

relações fonografêmicas em uma língua específica, que pode se dar em dois 

anos, é, no entanto, complementado por outro, bem mais longo, que 

podemos chamar de ortografização, que complementará o conhecimento da 

ortografia do português do Brasil. (BRASIL, 2018, p.91) 

O documento generaliza o ensino tradicional e vogais e sílabas consoante-vogal, sem 

criticá-lo: 

Por fim, temos a questão de como é muitas vezes erroneamente tratada a 

estrutura da sílaba do português do Brasil na alfabetização. Normalmente, 

depois de apresentadas as vogais, as famílias silábicas são apresentadas 

sempre com sílabas simples consoante/vogal (CV). (BRASIL, 2018, p.92) 

A leitura e produção de textos escritos no ensino fundamental 

No que se refere ao quadro de 1º e 2º anos, há uma mistura de leitura de palavras com 

leitura de textos, bem como a mistura de escrita de palavras com a escrita de textos:  

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de 

palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização. Formação de 

leitor 

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura 

compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de 

acordo com as necessidades e interesses. Escrita (compartilhada e autônoma) 

Correspondência fonema-grafema  

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de 

forma alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas. 

(BRASIL, 2018, p.99) 
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O documento não separa leitura e escrita autônomas de leitura e escrita 

compartilhadas, prescrevendo, explicitamente, usar-se, nos dois primeiros anos, apenas 

“gêneros simples”: 

Os gêneros propostos para leitura/escuta e produção oral, escrita e 

multissemiótica, nos primeiros anos iniciais, serão mais simples, tais como 

listas (de chamada, de ingredientes, de compras), bilhetes, convites, 

fotolegenda, manchetes e lides, listas de regras da turma etc. (BRASIL, 

2018, p.93) 

A respeito das habilidades de leitura e compreensão leitora, a BNCC não detalha ou 

esclarece quais seriam essas habilidades e usa o verbo “compreender” de maneira difusa. Só a 

partir do 3º ano são explicitadas algumas diferentes habilidades de compreensão leitora. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 

global. Estratégia de leitura.  

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. (EF35LP05) 

Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com 

base no contexto da frase ou do texto.  

(BRASIL, 2018, p.113) 

Na Base não se faz uma clara demarcação entre leitura oral e silenciosa e inexiste 

cuidado na explicitação de diferentes estágios de compreensão de leitura, tal como revela a 

redação das seguintes habilidades: 

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, (re)contagens de histórias, poemas e outros textos 

versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e 

histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-literário, 

considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. (BRASIL, 

2018, p.103) 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de 

montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam 

ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou 

vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 

texto. (BRASIL, 2018, p.103) 

No âmbito da produção textual, a ação de “planejar” aparece separada de “escrever”: 

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de 

fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou 

impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto. (BRASIL, 2018, p.107) 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1001  

 

(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e folhetos para divulgar eventos 

da escola ou da comunidade, utilizando linguagem persuasiva e elementos 

textuais e visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. (BRASIL, 

2018, p.107). 

Fica também evidente que a BNCC não assume adequadamente uma perspectiva de 

gêneros textuais e dá a entender que todos os gêneros teriam parágrafos: (EF35LP09) 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas 

gráficas e de acordo com as características do gênero textual. (BRASIL, 2018) 

Por outro lado encontramos a prescrição de um ensino de taxonomias e nomenclaturas 

da gramática pedagógica já no 3º ano: 

(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em 

monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. (BRASIL, 2018, p.117)  

(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. (BRASIL, 2018, p.117). 

A título de conclusão 

As análises relatadas nas seções anteriores revelam que a BNCC, imposta sem debate 

em 2017, no que propõe para a alfabetização e para o letramento no final da educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental é um documento com problemas conceituais, com 

lacunas e evidentes inadequações.  

Um primeiro ponto a destacar é a visível falta de organicidade e coerência quando 

vemos o que lá é prescrito para as crianças entre 4 e 8 anos de idade. Reduziu-se o ciclo de 

alfabetização aos dois primeiros anos do ensino fundamental, sem assumir, de forma 

explícita, o compromisso de assegurar a todas as crianças de quatro e cinco anos o direito de 

compreender o sistema de escrita alfabética e começar a aprender as convenções grafema-

fonema e fonema-grafema. Este direito, que é assegurado nos documentos curriculares de 

países como a França (FRANCE-MEN, 2015) e Portugal (2016), em nada é garantido na 

BNCC. Isto sugere a provável falta de diálogo entre as pessoas ou equipes que assumiram a 

tarefa de redigir cada parte da Base, chegando a uma versão final onde este tipo de 

incoerência se revela. 

Vimos que a BNCC é conceitualmente pobre quando se trata de conceber 

alfabetização e consciência fonológica e que ela comete grave erro conceitual ao referir-se à 
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ortografia de nossa língua como “extremamente irregular”. O texto oficial não assume de 

maneira clara uma visão associacionista de aprendizado da escrita alfabética, embora tenda a 

valorizar o domínio da “mecânica” da leitura e palavras. Por outro lado, se permite usar de 

forma negligente expressões como “construção do alfabeto” e prescreve somente para o final 

do segundo ano o aprendizado das relações fonema-grafema e grafema-fonema mais simples 

de nossa escrita, num flagrante problema de progressão didática. Ainda quanto a esse último 

ponto, é também evidente a ausência de prescrição de habilidades que deem conta do domínio 

de todas as convenções letra-som e som-letra de nossa língua e do domínio das diversas 

estruturas silábicas que compõem as palavras do português. 

Sem discutir o que é letramento e qual o papel da escola em promover práticas de 

leitura e escrita de textos como meio de democratizar o acesso ao mundo da escrita e a 

imersão no universo de práticas letradas valorizadas em nossa sociedade, a BNCC propõe um 

ensino extremamente pobre quando o tema é leitura e compreensão de textos escritos. Antes 

do terceiro ano do ensino fundamental não há nenhuma explicitação de quais estratégias de 

compreensão leitora cabe à escola ensinar e o repertório de gêneros a serem lidos é 

explicitamente reduzido a “textos curtos”. 

Também no que concerne à escrita de textos, vimos que há menos omissão, mas que 

as expectativas de que as crianças possam escrever textos autonomamente também são baixas 

para a etapa final do ciclo de alfabetização. 

Ante todas essas evidências, resta-nos registrar três comentários finais. 

Em primeiro lugar, resta reivindicar que o texto que prescrevia os direitos de 

aprendizagem das crianças do PNAIC- Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa 

(BRASIL-MEC, 2012) era incomparavelmente superior ao que prescreve a BNCC tanto do 

ponto de vista teórico-conceitual quanto no âmbito didático. O documento do PNAIC era 

muito mais explícito quanto às habilidades a serem ensinadas e à progressão da aprendizagem 

das mesmas. 

Em segundo lugar, recomendamos a todas as redes municipais e estaduais que, ao 

formularem seus currículos próprios, não se deixem guiar pelos erros e baixas expectativas 

evidenciados na BNCC. Quando examinamos propostas municipais como a da rede pública 

de ensino de Lagoa-Santa-MG (LAGOA SANTA, 2017), vemos que se revelam muito 
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superiores ao atual documento nacional e que seria um lamentável retrocesso terem que se 

“alinhar à BNCC”. 

Finalmente, resta-nos conclamar todos os educadores e pesquisadores envolvidos com 

o ensino da modalidade escrita da língua, na educação infantil e no ensino fundamental, a 

apontarmos a baixa qualidade da BNCC quando os temas são alfabetização e letramento de 

crianças. E a lutarmos por ter uma outra base, fruto de democrático processo de negociação e 

calcada no que sabemos já há décadas: é possível e necessário alfabetizar e letrar ao mesmo 

tempo, desde o final da educação infantil, se quisermos ter um país menos desigual. 
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Resumo: Neste texto apresentamos um relato de experiência de uma aula desenvolvida em uma 

disciplina na turma de mestrado sobre a linguagem oral, linguagem verbal, oralidade e o trabalho de 

literatura com os bebês. Estendendo essa aula para um diálogo e reflexão junto aos participantes do 

grupo de pesquisa Centro de Referência das Infâncias e Aprendizagens- CRIA, da Universidade 

Federal de São João del-Rei, desencadeando alternativas de um trabalho de literatura com bebês. 

Assim, o objetivo de buscar possibilidades de trabalho com os bebês que podem potencializar a sua 

linguagem oral e o contato com os livros de literatura desde muito cedo. Os fundamentos teóricos da 

teoria histórico-cultural sobre o desenvolvimento infantil, apropriação da linguagem e 

desenvolvimento da oralidade. E também com base em duas coleções de formação continuada 

disponibilizadas pelo Ministério da Educação para as instituições de educação infantil do Brasil. 

 
Palavras-chave: Linguagem Oral. Literatura. Bebês. 

  

  

Introdução 

 
Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras fatigadas de informar. 

Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas ou respeito 

às coisas desimportantes  e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim um atraso de nascença. 
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Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse 

um formato de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

(O apanhador de desperdícios) 

Manoel de Barros 

  

Anunciamos o texto com o poema de Manoel de Barros, um poeta que tem muito a 

dizer aos adultos sobre a infância numa perspectiva mais próxima da criança. De forma 

singular o poeta nos convida a ser “apanhador de desperdícios”, desperdícios para o adulto, 

porém, são coisas de interesse e sentido para a criança que imagina, sente, vê, toca, inventa e 

transgride. 

Educar e cuidar de bebês com intencionalidade pedagógica faz do profissional um 

“apanhador de desperdícios” à medida que ele passa a valorizar, como os pequenos, “as coisas 

desimportantes” que acontecem na rotina de uma instituição educacional, como por exemplo 

um trabalho intencional com a linguagem oral. Neste texto, temos o objetivo de refletir acerca 

de possibilidades de trabalho com a linguagem oral, por meio da literatura infantil, 

considerando-a no processo do desenvolvimento infantil, para tanto apresentamos a proposta 

de uma aula realiza em uma turma de Mestrado que tinha por objetivo realizar a discussão a 

partir de um texto, por meio de diferentes linguagens. 

O trabalho com a literatura para/com os bebês têm especificidades porque vai além da 

manipulação dos livros literários e da contação de histórias. A literatura pode acontecer 

também por meio das narrativas, das cantigas de ninar, dos brincos, da música, da 

comunicação emocional na relação dos bebês com as pessoas mais experientes e com o meio. 

Sendo assim, conforme trata Vygotski (1996), o ser humano está imerso na cultura desde o 

nascimento dessa forma, os bebês com a ajuda do adulto, estão imersos à literatura desde a 

mais tenra idade.  

Durante muito tempo os bebês foram considerados como aquele incapaz, o da falta, 

aquele que ainda não fala, aquele que ainda não anda, frágil, puro e inocente. Com o avanço 

de pesquisas, de estudos e da legislação brasileira, o bebê passou a ser considerado cidadão, 

sujeito de direitos, como aquele capaz, potente, histórico e cultural.  
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Vigotski (1996) destaca que a criança é participante ativo do meio em que vive. Nossa 

discussão fundamenta-se nesta concepção de criança, considerada como um sujeito social e 

participante do processo social. Sendo assim, o olhar para o bebê tem como foco o seu 

desenvolvimento por meio das interações como o meio e com o outro. Mello corrobora com a 

temática ao afirmar que: 

  

Quando olhamos para o bebê procurando o que ele é capaz de fazer – em vez 

de olhar apenas aquilo que ele ainda não consegue fazer -, percebemos como 

ele se relaciona com o mundo por meio do olhar, do gesto, do movimento, 

por meio daquilo que pega, olha, leva à boca.  (MELLO, 2017, p. 43) 
 

Pensar no bebê a partir desta perspectiva nos interpela para uma mudança de concepção e 

atitudes que potencializam sua aprendizagem e desenvolvimento. Quando tratamos da 

linguagem dos bebês, podemos dizer que eles falam. Os bebês falam com outras linguagens 

até começar a verbal, por meio do choro, do olhar, dos movimentos do corpo, dos gestos, das 

expressões, do sorriso e do balbucio.  

Em relação à linguagem, essas são as especificidades dos bebês, considerados aqui os 

menores de vinte quatro meses. São especificidades que contribuem para um olhar 

diferenciado ao espaço educacional que os atende, a creche. Um olhar que exige rever os 

conceitos naturalizados em nossa sociedade sobre escola e infância, conhecimento e currículo 

(BARBOSA, 2014, p.81). 

A perspectiva de nossas pesquisas vai ao encontro das especificidades dos bebês, a 

linguagem por meio do corpo, dos movimentos e dos gestos como importantes marcas das 

relações reveladas, de suas escolhas, experiências e participação no ambiente a ser estudado, 

compondo a literatura. 

   Nesse contexto, mobilizadas pelas reflexões na participação de uma 

pesquisadora na disciplina Tópicos Especiais em LCS: infâncias e linguagens (UFJF) , e 

dialogando no grupo de pesquisa Centro de Respeito às Infâncias e suas Aprendizagens- 

CRIA, da Universidade Federal de São João del-Rei- UFSJ e também, diante da diversidade 

das múltiplas linguagens tratadas pelas colegas cursistas,  nos aventuramos em socializar o 

registro de uma aula sobre a Linguagem Oral, Oralidade ou Linguagem Verbal na formação 

dos bebês na perspectiva do trabalho com a literatura. 

 Para realizar essa discussão, a seguir relatamos como a aula foi organizada e 

refletida com o embasamento teórico na psicologia histórico-cultural, e, fundamentando no 
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material de duas coleções disponibilizadas pelo MEC para subsidiar a formação continuada 

dos profissionais que trabalham com crianças menores de cinco anos de idade. 

 

O contexto da oralidade na constituição da leitura e literatura dos bebês   

 

Na compreensão de que os bebês são capazes, potentes, ativos, participativos, sujeitos 

de cultura desde o nascimento, conduzimos a reflexão acerca das especificidades do conceito 

de linguagem oral e de literatura dos bebês, numa perspectiva além do acesso e manipulação 

dos livros. 

Primeiramente, como ponto de partida das reflexões na aula, a turma estudou o texto E 

os bebês... falam! A comunicação oral como construtora do pensamento, da interação com o 

outro e com a cultura, de Cisele Ortiz e Maria Teresa Venceslau de Carvalho. Este texto foi 

retirado do livro Ser professor de bebês- cuidar, educar e brincar, uma única ação, que faz 

parte da Coleção InterAções, organizada pelo MEC para formação dos profissionais das 

creches. 

No dia da aula, o ambiente foi preparado para receber a turma, com tecidos, livros, 

brinquedos e fantoches organizados em uma mala e sobre a mesa e, ao fundo, escutava-se 

uma música de cantigas infantis. Um ambiente que nos instigam à reflexão: Como assim 

oralidade dos bebês? Os bebês falam? Uma linguagem a ser amplamente discutida, na sua 

diversidade, relevante no cotidiano dos bebês desde o movimento do corpo, o balbucio, às 

cantigas de ninar, às narrativas, imersos na literatura. 

Os bebês falam por diferentes linguagens como também são leitores e autores quando 

considerados potentes, comunicativos e produtores de cultura. Dessa forma, compreende-se a 

leitura como sendo nutrida por múltiplos estímulos, entre eles e fundamentalmente, o da 

literatura. 

Um conceito de literatura singular, que talvez não seja registrada como tal, porque 

nasce das intenções espontâneas do adulto que se veja diante de um bebê. Um reservatório de 

vivências que por vezes passam de geração a geração e despertam neste contato associações 

referentes à própria infância. “Cantigas de ninar, acalantos, brincadeiras com os dedos a tocar 

o corpo do bebê e alguma canção balbuciada no ritmo do olhar, do sorriso ou do choro do 

bebê” (BRASIL, 2016, p.14). 
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A língua, então, apresentada ao bebê por meio de uma comunicação emocional com o 

adulto ou pessoas mais experientes, de forma afetiva e acolhedora, com gestos e tom de voz 

suave, ao mesmo tempo, mergulha-o na função simbólica. Assim, os primeiros esboços de 

significados baseados em experiências sensitivas como gestos, sons, cheiros, movimentos e 

olhares, em suas repetições, começam a dizer algo para o bebê, assim, vão se transformando 

em grandes significados, construindo o seu psiquismo (BRASIL, 2016). Diante disso, fica 

claro o papel do adulto ao construir as necessidades de comunicação, pois “Mesmo o bebê 

não entendendo exatamente o que a pessoa adulta fala, sabe que algo vai acontecer com ele e 

se prepara para isso.” (MELLO, 2017, p. 43) O bebê ainda não sabe como criar essa 

comunicação com o adulto, por isso é necessário experiências vivenciadas na interação com o 

outro e com o meio.   

O desenvolvimento psíquico, a capacidade de pensar e de imaginar dos bebês, depende 

das relações com seus adultos significativos, ou seja, aqueles que estabelecem laços afetivos 

com os bebês. Não há psiquismo possível sem relações vinculares que entreguem palavras, 

significados e feitos da imaginação (BRASIL, 2016). 

 A partir do rosto do adulto, o bebê passa a construir signos vitais para sobreviver: 

“aprende a se acalmar, aprende a esperar, sente-se querida, reconfortada, sabe que é aceito, 

percebe a preocupação, o carinho; quando é ninada apresenta uma série de feições ligadas ao 

afeto” (BRASIL, 2016, p17.). Assim, destaca-se aqui a compreensão dos vínculos afetivos na 

literatura e leitura dos bebês. 

Então, podemos considerar que o bebê começa a “ler”. Ele lê vozes, sons, gestos, 

espaços, lê o tom corporal de quem a carrega, lê cheiros, lê com todos os sentidos. Lê 

continuamente, até que começa a emergir a imaginação e a criação, através da mediação do 

adulto com a comunicação emocional e a inserção dos objetos da cultura, dentre eles, o livro 

de literatura (BRASIL, 2016). 

Sendo assim, o primeiro livro que o bebê lê é o corpo da mãe, ainda dentro do útero, 

por meio dos sons dos batimentos cardíacos, de forma ritmada. Ao nascer, o rosto da mãe, o 

colo, a voz são as páginas que oferecem ao bebê letra da vida da mãe. 

Ler é, então, uma atividade muito mais ampla que ler livros, ler letras ou ler palavras. 

As operações de atribuição de sentido começam muito precocemente na vida da criança, o 

esforço para interpretar está presente desde o nascimento; considerar essa realidade da vida da 
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criança pode ser fundamental para acompanhá-la em seus processos rumo à leitura e à escrita 

(BRASIL, 2016). 

 A envoltura sonora e narrativa, com melodia e tom de voz suaves na relação do adulto 

com o bebê oportuniza a interação com o outro e consigo mesmo, propicia conforto e 

segurança. Conforme trata Vygotski (1996) o processo de humanização do sujeito se dá na 

relação com o outro. Assim, o bebê na relação com o adulto, se humaniza e constrói 

linguagem e um fértil campo social de trocas e negociações. 

O livro, artefato cultural que deve ser apresentado ao bebê desde a mais tenra idade, 

tem um grande valor como objeto externo ao seu próprio corpo. Cabe destacar a relevância do 

livro para o bebê, o acesso às imagens, à arte visual potencializam a imaginação e criação. No 

início do contato, o livro é para o bebê um brinquedo, mas um brinquedo diferente, mediado 

pelo adulto, traz histórias, cenas, dramaturgias e lança narrativas (BRASIL, 2016). 

Dessa maneira, compreendendo o livro como um brinquedo para o bebê, o adulto 

permitirá que o explore, passando as páginas, imitando o adulto, algumas vezes por não estar 

com a coordenação motora totalmente desenvolvida pode rasgá-lo. Se determinado livro tem 

um sentido para o bebê, ele poderá sacudi-lo, mordê-lo e até chupá-lo.  

E sendo assim, o mercado dispõe de livros para bebês com diferentes materiais, 

formas, texturas, cores e tamanhos, livros de plástico, de tecido, de borracha, livros com 

exploração tátil e audiovisual, porém é importantes destacar que até estes serão de interesse 

do bebê se for mediado pelo adulto com envoltura narrativa. Existem instituições de educação 

infantil que fazem o cantinho “dos mais mordidos”, com disponibilidade dos livros para que 

os bebês tenham acesso àqueles que mais gostam, para que sejam lidos, lambidos, 

manipulados, amados e interiorizados. Dessa maneira, o adulto tem um papel fundamental no 

modo como narra, a postura, o respeito aos tempos e participação dos bebês, um convite para 

permitir essas abordagens menos convencionais, no sentido de compreender que mordendo 

também se aprende a ler, ou que se lê com o corpo todo, porque todos os sentidos dos bebês 

estão brincando quando pegam um livro (BRASIL, 2016, p. 36). 

 Dando continuidade ao relato, o planejamento da aula foi também um momento rico 

de formação por propiciar o conhecimento de autores até então desconhecidos pelas 

pesquisadoras.  Destacamos um deles, o poeta Augusto de Campos que abre o texto com o 

poema Ovonovelo, em formato de um ovo. Entusiasmada com sua biografia e a apreciação de 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1011  

 

outros poemas, escritos em formas geométricas iniciamos com a aula brincando com os 

poemas do referido autor. 

Contudo, inferimos a relação da nossa brincadeira com os poemas de Augusto Campos 

com as brincadeiras dos bebês, quando brincam com o corpo onde saem os primeiros sons, 

brincam com esses sons e com aquilo que ouvem ainda antes de nascer, a voz da mãe ou da 

cuidadora e os sons do ambiente. Assim, desde o início, antes até mesmo de nascer, a 

linguagem está presente. 

O texto apresenta a relação entre linguagem e pensamento no desenvolvimento 

humano sob a perspectiva de Vygotsky. Segundo o texto, em um primeiro momento a fala 

tem uma função social, exemplo disso, nos primeiros meses de vida acontecem os 

“balbucios”. Essa fala considerada pré-intelectual somada ao pensamento pré-linguístico 

acontece uma organização linguístico-cognitiva e o pensamento se torna verbal. Com isso, o 

binômio linguagem e pensamento são aprendizagens que precisam serem consideradas na sua 

totalidade. 

O acesso ao pensamento é por meio das palavras entre a criança e o outro, entre as 

crianças e os objetos da cultura. A fala ajuda a organizar o pensamento. 

A fala do bebê começa com a reprodução dos primeiros sons na tentativa de se 

comunicar com o outro, de perceber e nomear os objetos, além de generalizar por categorias. 

A fala se desenvolve de forma intensa à medida que o bebê vai compreendendo a linguagem 

do adulto. A princípio o bebê desenvolve uma linguagem própria e com a referência do 

adulto, amplia o vocabulário e desenvolve sua linguagem oral, concebendo a interação do 

desenvolvimento entre a “forma ideal” e a “primária” da criança (MELLO E SOUZA, 2018, 

p. 238). 

As autoras afirmam com isso que a forma ideal do desenvolvimento da linguagem é 

apresentada ao bebê desde a mais tenra idade e com a forma primária ele consegue ser 

compreendido e compreende a linguagem mais sofisticada, tornando-se uma referência para 

ele. Desta forma, a linguagem oral do adulto, o diálogo, a conversa com o bebê de forma rica, 

compreendida na escuta e resposta aos seus desejos e necessidades, conduzirá a uma forma 

ideal do desenvolvimento do pequeno. 

A infância proposta para a discussão na aula tem o bebê e a criança pequena como 

sujeitos potentes, participativos e ativos. Considera que a linguagem se constitui num 

processo sócio-histórico. Sendo assim, o processo de interação com o outro e com os objetos 
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culturais são a base para que as crianças construam o pensamento e a linguagem. Diante 

disso, chama a atenção para a importância dos bebês e as crianças pequenas terem acesso a 

um ambiente rico em interações verbais. 

As contribuições de Jean Piaget, Henry Wallon e Emmi Pikler encontram-se também 

no texto. Piaget trata a linguagem como um sistema de representação, defende que sua 

aquisição vem depois do pensamento como uma forma particular de função simbólica 

(ORTIZ, 2012). 

Sobre o processo do desenvolvimento infantil, Wallon trata a importância na interação 

da linguagem, da afetividade, do pensamento e do movimento. Segundo ele a linguagem, 

enraizada nas estruturas biológicas do ser humano está presente desde o nascimento. Sendo 

assim, defende que se aprende a língua e não a linguagem (ORTIZ, 2012). 

Em relação à linguagem verbal as autoras apresentam a observação dos pesquisadores 

ligados ao Instituto Emmi Pikler em instituições que abrigam à criança. Tais pesquisadores 

constataram um retardo no desenvolvimento da linguagem das crianças dessas instituições. 

Esse resultado se deu por observarem no cotidiano das crianças uma série de características 

negativas na linguagem daqueles que eram responsáveis por cuidarem delas. Uma linguagem 

restrita a ordens e proibições, com respostas impessoais e vocabulário empobrecido. Notaram 

também que com os bebês se falavam menos que as crianças maiores. Diante disso, 

desenvolveram uma metodologia em que os cuidadores falam com os recém-nascidos e com 

as crianças pequenas principalmente nos momentos de cuidado, como na hora da alimentação, 

da troca de vestuário e higienização. Porém, não é falar mecanicamente e sim conversar, dar a 

merecida atenção ao movimento, tom de voz e o contato visual. Isso significa falar com o 

bebê, “ouvi-lo” no sentido de aguardar sua reação e respondê-lo. Ou seja, Emmi Pikler 

ressalta a importância de se ter interação significativa no cotidiano das instituições de 

Educação Infantil (ORTIZ, 2012).  

O desenvolvimento da linguagem oral se dá num processo de interação, na qual o 

adulto cria as necessidades de comunicação, já que a criança ainda não as desenvolveu. O 

adulto se comunica com o bebê, mesmo sem este realizar a atividade comunicativa. Cabe à 

pessoa adulta atrair a criança para a atividade comunicativa. Esta construção das necessidades 

de comunicação acontece no plano social.  Lísina (1987) aponta que o desenvolvimento está 

ligado à experiência histórico-social e que a atividade comunicativa se mescla a outras 

atividades. Segundo a autora, a atividade comunicativa do bebê com o adulto, apresenta 
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alguns indicadores como a atenção e o interesse para com o adulto, a atitude emocional ao 

perceber a ação, a sensibilidade da criança para com a atitude que o adulto toma em relação a 

ela. (LÍSINA, 1987, p. 278) Compreender estes indicadores é importante para entender a 

necessidade de um trabalho pedagógico pautado no desenvolvimento do bebê.  

A primeira etapa do desenvolvimento da comunicação do bebê, que segundo Lísina 

ocorre até por volta de três anos de idade, é situacional, ou seja, a criança é motivada pelas 

experiências sociais imediatas. Sendo assim, a atividade comunicativa se apresenta na relação 

com o que está em volta do bebê. Nesta etapa, a criança ora se relaciona com as pessoas, ora 

se relaciona com os objetos sociais ao seu redor. Portanto, a literatura enquanto objeto social 

construído historicamente se constitui um meio importante no processo de desenvolvimento 

da linguagem oral. 

  

Na primeira infância, a criança está envolvida pelas manipulações com os 

objetos; é completamente ocupada pelas qualidades sensoriais destes e sua 

transformação no curso da translação, deformação, divisão em partes, etc. A 

limitação das possibilidades da criança durante a ação com os objetos e sua 

escassa experiência para utilizá-los de diferentes maneiras condicionam a 

necessidade da criança pedir a ajuda do adulto. (LÍSINA, 1987, p. 285, 

tradução nossa)        

   

Neste contexto, cabe ao adulto oportunizar momentos em que as experiências sejam 

vivenciadas pelo bebê de forma que haja a manipulação dos objetos. Sendo assim, o livro 

pode ser um destes objetos proporcionando experiências e atividades de comunicação, 

desenvolvendo a linguagem oral do bebê. 

Ao realizarmos esse diálogo entre os autores citados no texto, fizemos a relação do 

texto com as reflexões da disciplina realizadas até aquele momento com base no vídeo 

Linguagem e Mundo- Atividades Linguísticas como Construção de Sentidos, da Univesp TV, 

Pedagogia UNESP. O vídeo conta com riquíssimas contribuições de Cecília Maria Goulart 

(UFF) e Patrícia Corsino (UFRJ) sobre o papel da linguagem na vida do ser humano, como 

fundamental no processo de humanização. A linguagem permite que sejamos apresentados ao 

mundo por meio do outro, os pais e/ou cuidadores e educadores. 

Em seguida, “costurando os fios” das reflexões, a turma recebeu fragmentos diferentes 

do texto Ampliando Recursos Expressivos (RAMOS, 2012, p. 92-111). Os textos registram a 

observação da referida pesquisadora, bem como as narrativas das educadoras em relação à 
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linguagem oral dos bebês, a interação entre eles e os adultos, os diálogos e práticas e os 

contextos comunicativos mediados pela literatura. 

Face ao exposto de tudo que estava sendo discutido na turma sobre os diálogos com 

escuta responsiva dos adultos com/para os bebês, elencamos a importância das brincadeiras 

de tradição oral (as cantigas, os brincos, as rimas, as lenga-lengas, as rodas de conversas, 

entre outras) constituindo o trabalho com a literatura. Diante disso, ao tratar a relevância da 

literatura, assistimos ao o vídeo Assim se faz Literatura, do Paralapracá Instituto C&A.  

 As contribuições acerca do vídeo vão ao encontro da concepção de leitura e 

literatura expressas até o momento, que os bebês são sujeitos da linguagem e da cultura, além 

de biológicos, que mesmo sem a oralidade desenvolvem diálogos, por meio do corpo, do 

choro, do sorriso, das expressões faciais. E, a partir dessa concepção, o entendimento que a 

leitura extrapola a ideia “escolarizante” e que na primeiríssima infância existe uma potência 

na realção entre leitura, literatura e vínculos afetivos (BRASIL, 2016).  

A aula foi finalizada com um convite à turma para manusear os artefatos e os livros de 

literatura dispostos no ambiente da sala, destacando que os livros são emprestados de uma 

creche do município e pontuando os preferidos pelos bebês, os mais “mordidos” como trata o 

texto estudado. Segundo os profissionais da referida creche, estes livros são os que eles mais 

pedem para serem lidos pelas professoras. 

Importa ressaltar os textos da primeira parte do livro Infantis: Charles Fourier e a 

infância para além das crianças, de Renér Schérer, por este trazer um histórico da infância, 

entendida desde a fase em que a sociedade vai estabelecer as coerções, paradoxos que 

envolvem o modo como a sociedade enxerga e trata a criança.  

O texto trata do período pós 1968, época da liberação dos costumes, movimentos de 

ideias com pensamento liberado. Porém o tema da infância ainda um assunto proibido. Para 

dirigir-se aos contemporâneos, o autor se garante buscando os escritos que já datam de 

algumas épocas, décadas, séculos e até milênios. 

O século XVIII é visto como aquele que inventou a criança. Marcado pela segregação 

da infância, a criança como objeto de atenção no plano social. Na metade do século são 

apresentados indícios de mudança na atitude dos adultos em relação às crianças. 

Sendo assim, surgem materiais, brinquedos, livros específicos para crianças. A criança 

passa a ocupar a centralidade das atenções. As ciências passam a pensar nas crianças: a 

Sociologia, a Filosofia, a Pedagogia, a Psicologia, entre outras. 
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Com a contribuição das ciências, a criança passa a ser o centro das atenções. E todo 

esse processo anuncia a necessidade de sua pedagogização integral. Então, surgem as 

enciclopédias de costumes e bons hábitos, livros de cunho moral com ilustrações, educação 

moral e intelectual. 

Além do papel significativo das obras, a invenção da infância desperta e alimenta um 

sentimento da infância, exercendo uma sedução no adulto, algo emocional. Desperta ainda 

uma nova virtude, a inocência. A criança vista como ser potente por sua fragilidade, inocência 

e pureza. A criança como presentificação do ideal. 

Diante do exposto, os acontecimentos do século XVIII e XIX que influenciaram um 

novo olhar para a infância, podemos relacionar o olhar para/com a infância do atual século e a 

educação de bebês e crianças bem pequenas. As reflexões de Renér Schérer conversam com a 

aula proposta, sobre as reflexões da educação brasileira e mais especificamente a importância 

do desenvolvimento de uma oralidade significativa, por diversas razões. Uma das razões 

podemos elencar a necessidade de ofertar uma educação emancipadora. 

Estes estudos permitiram a percepção, no processo histórico da infância, de algumas 

questões vivenciadas no cenário atual da educação brasileira, que contrapõe a concepção de 

educação e infância defendidas aqui, como a moralização, o direcionamento para a questão 

disciplinar e escolarizante da educação dos pequenos.  

Assim, diante desse cenário, a necessidade de uma utopia pedagógica, que nos remete 

ao alcance dos princípios os quais defendemos e acreditamos na educação. Um dos princípios 

seriam práticas fundamentadas em pesquisas e estudos, que nos fortalecem de um saber que 

nos conduzirá enquanto educadores, para um cotidiano nas instituições educacionais que 

propiciem o pleno desenvolvimento dos bebês e das crianças pequenas, sujeitos históricos-

culturais, capazes de serem e estarem no mundo. 

Dessa forma, a necessidade e relevância de dar visibilidade e potencializar práticas 

educativas que valorizem a linguagem, comunicação, a leitura e a literatura nesse segmento da 

educação infantil que atende aos bebês. Um segmento ainda pouco valorizado e que possui 

 uma riqueza nos processos de aprendizagem e desenvolvimento de sujeitos que estão em 

formação, numa fase importante da vida humana denominada infância. 

  

Conclusão  
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Nesse contexto, na preferência em compreender como ocorrem as práticas educativas 

no berçário que privilegiam o desenvolvimento da oralidade, a valorização das narrativas 

envoltas em relações humanas, assume-se uma concepção que acredita na potencialidade dos 

bebês imersos em um plano de imanência e de possibilidades nas linhas de organização em 

que eles são inseridos e as relações estabelecidas que os constituem como seres singulares. 

A creche, como primeira etapa da Educação Básica, instituição educacional com uma 

função social que considera as especificidades e potencialidades dos bebês, contribuirá com o 

desenvolvimento da linguagem oral dos bebês e o trabalho com a literatura desde a mais tenra 

idade. 

Mais especificamente, os bebês, que “são o devir, são exemplos de diferença e 

carregam consigo a potencialidade de fazer emergir novas formas de ser, de relacionar-se e de 

viver” (TEBET, 2013, p. 63). 

As reflexões realizadas na disciplina contribuíram para reafirmar a necessidade de 

exercitarmos a nossa “utopia”, em nosso dia a dia, em nossa vida pessoal, profissional e 

acadêmica, no movimento de buscar alcançar nossos desejos e paixões em relação às crianças 

e as infâncias. 

Assim, as contribuições até aqui sobre o trabalho de literatura com os bebês e o seu 

desenvolvimento da oralidade, remete a um ato responsável e ético, a consciência da 

necessidade de deslocar das nossas referências, que são fortes e estão impregnadas na nossa 

essência, pela nossa formação enquanto alunas e profissionais da educação básica. A atenção 

para um olhar que consiga direcionar nas minúcias do cotidiano importantes práticas que 

considerem as especificidades dos bebês e a peculiaridade do trabalho literário com os 

mesmos.  
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A chamada dos nomes das crianças na Educação Infantil: o que faz a 

professora? 
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Resumo: A pesquisa analisou a mediação de duas professoras durante a atividade de chamada com o 

apoio de cartões em que estão escritos os nomes das crianças. Seis momentos de chamada foram 

observados em duas turmas com crianças entre 4 e 5 anos de duas instituições educativas. 

Constatamos que a chamada é uma prática atraente para os pequenos, sendo identificadas diferentes 

formas de conduzir a atividade. Ao analisar a mediação de cada docente, concluímos que nem sempre 

o momento da chamada se constitui em uma possibilidade de reflexão e de ampliação dos 

conhecimentos das crianças sobre o nosso sistema de escrita. Assim, a forma de mediação das 

professoras é que irá determinar se esse potencial da atividade será ou não aproveitado.   

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Chamada. Mediação docente. 

De onde partimos? 

  

A Educação Infantil, ao possibilitar situações e experiências significativas de 

aprendizagem de leitura e escrita, se constitui em um dos espaços de ampliação das 

capacidades de comunicação, de expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças. 

Assim, consideramos que a criança, desde cedo, pode e deve entrar em contato com a língua 

escrita, por meio de livros de literatura ou informativos, revistas, convites, cartões, pois é a 
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partir dessa aproximação com textos do mundo real, inseridos em práticas significativas, que 

ela constrói suas primeiras ideias sobre esse objeto cultural que é a escrita. 

Além de práticas mais voltadas para o “letramento” como as descritas acima, também 

valorizamos a necessidade de envolver as crianças em atividades que estimulem a reflexão 

sobre o nosso sistema de escrita. Porém, de modo algum, isto quer dizer que esperamos que as 

crianças aprendam a ler e a escrever até o final da Educação Infantil. Significa apenas 

considerar que alguns princípios do sistema alfabético de escrita já podem ser aprendidos 

nesta etapa, dando início a um longo processo de apropriação da escrita que pode e deve 

sempre se dar em meio às experiências de letramento. 

Em síntese, tal como propõem Brandão e Leal (2010) e Araújo (2016), entendemos 

que o trabalho pedagógico com a linguagem escrita na Educação Infantil deve envolver 

práticas que interessem as crianças e tenham significado para elas, tanto no eixo do 

letramento, como no polêmico eixo da alfabetização. Ou seja, entendemos que atividades 

envolvendo a produção e leitura/compreensão de diferentes gêneros discursivos podem 

caminhar ao lado de atividades que explorem o sistema alfabético e suas convenções.  

Considerando, então, o eixo do trabalho com a “alfabetização” da forma como 

explicitamos acima, entendemos que a descoberta da escrita do próprio nome se constitui uma 

aprendizagem essencial na Educação Infantil (doravante EI).  Tal como destaca Ferreiro 

(2007, p. 64), ver o seu próprio nome escrito, além de ser fonte de orgulho e de prazer, gera 

uma série de perguntas importantes para as crianças: “Por que aquelas letras e naquela 

determinada ordem são usadas para o meu nome? Por que havendo tantas letras nesse mundo, 

devo compartilhar a minha inicial com a de outras pessoas conhecidas e desconhecidas? Por 

que os nomes têm tamanhos diferentes?”  

De fato, os estudos de Ferreiro & Teberosky (1986) mostram que a criança desde cedo 

pensa sobre a língua escrita e procura ativamente compreender a natureza desse sistema. 

Assim, ela faz perguntas, formula e testa hipóteses, tira conclusões e busca compreender 

como ele funciona. E, no nosso ponto de vista, na etapa da EI, é possível ajudar a criança a 

perceber certos princípios do sistema de escrita alfabético, tais como: escrevemos com letras 

e, comumente, na direção da esquerda para direita e de cima para baixo; as letras tem 

formatos fixos e não podem ser inventadas; para escrever há a necessidade de combinações 
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com outras letras e que as letras possuem valores sonoros (MORAIS, 2012). Porém, é preciso 

destacar que tais aprendizagens não resultam de um trabalho de memorização de relações 

entre letras e seus respectivos sons ou de cópia de letras e palavras. Essas aprendizagens 

implicam em um trabalho conceitual, de modo que o sistema de escrita alfabético vai sendo 

reconstruído pela criança, internamente e de modo significativo. Assim, discordamos 

frontalmente de propostas de ensino sistemático das relações grafema-fonema, ou da adoção 

de métodos fônicos em que as letras e seus sons correspondentes são apresentados às crianças 

em uma ordem fixa, acompanhados de “textos” artificialmente elaborados para “fixar” estas 

relações.  

Defendemos, ao contrário, avançar no processo de alfabetização por outros meios. Daí 

porque nosso interesse em investigar o momento da chamadinha com cartões em que os 

nomes das crianças estão escritos em letra bastão, uma atividade que embora seja bastante 

frequente na rotina das crianças, parece ser pouco refletida pelas docentes.  

Como sabemos, o nome é uma marca fundamental da nossa identidade e ao lado das 

nossas características físicas, modos de pensar, de agir e da nossa história pessoal, nos 

distingue das outras pessoas. O nome próprio é, portanto, uma referência central para a 

criança e, comumente, na EI ela é incentivada a reconhecer seus pertences por meio de seu 

nome, a escrever seu nome nas suas produções ou a participar de momentos de chamada em 

que vê seu nome por escrito em cartões. 

Ao aprender a reconhecer e grafar essa cadeia fixa das letras do seu nome, as crianças 

percebem, por exemplo, que ele não se escreve com bolinhas ou traços de formatos variados, 

mas que há certas marcas gráficas específicas para escrever (as letras), e que os tipos de letra 

que usa no seu nome e a ordem em que elas aparecem não podem ser modificados. Nesse 

sentido, Ferreiro & Teberosky (1986) salientam que o nome próprio é “(...) a primeira forma 

(de escrita) estável dotada de significação” (p. 223). Assim, o ensino da escrita dos nomes 

pode estimular nas crianças a aprendizagem sobre alguns princípios do sistema de escrita 

alfabética, bem como a reflexão sobre como funciona esse sistema.  

Em síntese, tal como salienta Ferreiro (2007) ver o seu nome escrito, além de ser fonte 

de orgulho e de prazer, gera uma série de perguntas importantes para as crianças:  
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Por que aquelas letras e naquela determinada ordem são usadas para o 

meu nome? Por que havendo tantas letras nesse mundo, devo 

compartilhar a minha inicial com a de outras pessoas conhecidas e 

desconhecidas? Por que os nomes têm tamanhos diferentes? Em 

seguida, quando as crianças descobrem que as palavras ditas podem 

ser decompostas em sílabas, tentam ver se, lendo uma sílaba em cada 

letra, com seguem ler todo o seu nome escrito. Amarga surpresa: 

sobram letras e não podem ser apagadas ou riscadas porque seria 

como se automutilar. (FERREIRO, 2007, p. 64). 

 

Apesar da importância da aprendizagem da escrita dos nomes, como argumentamos 

acima, em um levantamento realizado no site da ANPEd, constatamos que entre os anos de 2007 

e 2017 não foram publicadas qualquer pesquisa nessa área no GT 07 - de Educação de Crianças de 

zero a seis anos ou no GT 10 - Alfabetização, leitura e escrita (GT 10). 

Neste estudo, portanto, buscamos compreender como se dá a prática da chamada com 

o apoio de cartões com o nome das crianças. Buscaremos, especificamente, analisar os modos 

como as docentes conduzem a atividade e as intervenções que realizam no sentido de ampliar 

os conhecimentos das crianças sobre o sistema de escrita. Para isso, serão observados 

momentos da chamada que comumente ocorrem na rotina das crianças, em especial, nos dois 

últimos anos desta etapa.   

Metodologia 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa, ou seja, busca compreender os 

fenômenos em sua complexidade, investigando particularidades e experiências individuais 

(MINAYO, 2002).  

Nessa perspectiva, foram realizadas seis observações dos momentos de chamada: três 

na aqui chamada sala A, com 22 crianças com média de idade de 4 anos e 5 meses numa 

instituição de EI da rede pública e três observações na sala B com 16 crianças com média de 

idade de 5 anos e 5 meses de uma escola da rede privada com turmas de EI e de Ensino 

Fundamental. As atividades foram videogravadas e transcritas apenas na sala A, já que alguns 
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pais da sala B não autorizaram a participação de seus filhos/as, nos vídeos. Na sala B foi 

utilizado um caderno de campo e a audiogravação dos diálogos no momento da chamada. As 

duas escolas são reconhecidas nos meios educacionais do Recife como espaços de referência 

para a EI.   

A professora da sala A tem 46 anos, é Pedagoga, com duas pós-graduações: 

Psicopedagogia e História e Cultura Afro Brasileira e tem 28 anos de experiência docente. A 

professora da sala B tem 36 anos, cursou o Normal Médio, é licenciada em Biologia e tem 13 

anos experiência na EI.  

Contextualizando a atividade de chamada 

Na Escola A não havia um mural de chamada na parede, os cartões com os nomes das 

crianças ficavam dentro de uma caixa pequena de papelão, que ao final da atividade da 

chamada, era novamente colocada numa prateleira na sala. Os primeiros nomes das crianças 

estavam digitados em um papel branco, em letra bastão, todos com a mesma fonte e tamanho. 

Nos casos de crianças em que os primeiros nomes eram os mesmos, os sobrenomes também 

estavam registrados nesses cartões. Os nomes eram colados em cartões de duas cores 

diferentes (vermelho ou verde), como se vê na foto 1 abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Cartões com os nomes das crianças na Escola A 

Na Escola B, o mural de chamada estava afixado na parede da sala, na altura da visão 

das crianças. Consideramos importante ter o mural exposto, já que isso, além de permitir uma 

visualização dos nomes de forma mais constante, possibilita às crianças maior liberdade de 
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acesso aos cartões sempre que desejarem. Tal como é recomendado, os nomes nos cartões 

também estavam escritos em letra bastão. Porém, no caso da escola B, os cartões registravam 

os nomes completos das crianças 

O Quadro 01, abaixo, mostra algumas informações relevantes sobre os momentos da 

chamada observados nas duas salas.  

Quadro 01: Número de participantes e duração da chamada nas Escolas A e B  

Observações 

Escola A Escola B 

Participantes Duração Participantes Duração 

1 10 crianças 6 min 14 crianças 20 min 

2 12 crianças 7 min 15 crianças 5min 

3 14 crianças 13 min 13 crianças 9 min 

 

Como se viu no Quadro 01 acima, a duração da chamada, em geral, não ultrapassou 10 

minutos. Uma exceção foi o primeiro dia na Escola B em que a atividade teve 20 minutos de 

duração.  Mais adiante todos os momentos de chamada observados serão comentados e ficará 

claro por que a chamada foi bem mais longa nesse dia. 

Nas duas salas, a atividade da chamada era sempre proposta no início do turno. Assim, 

no caso da Escola A, o número inicial de crianças era sempre pequeno já que poucas 

chegavam no horário das sete e meia. Desse modo, mesmo no final da chamada, havia apenas 

entre 10 e 14 crianças (numa sala em que o total eram 22 crianças). Na sala da Escola B, os 

atrasos eram bem menos frequentes, já que havia uma boa participação das crianças na 

atividade (entre 13 e 15 numa sala com 16 crianças no total). 

A professora da Escola A afirmou que a atividade de chamada não era feita todos dias, 

para que não se tornasse algo cansativo para as crianças. Segundo informou, a frequência 

costumava ser de duas vezes por semana. A docente afirmou ainda que se preocupava em usar 

a criatividade para manter o interesse das crianças pela proposta, buscando fazer a chamada 

de maneiras diferentes. A professora também destacou que, além da chamada, realizava outras 
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atividades para ampliar os conhecimentos das crianças acerca da escrita, tais como: o estímulo 

constante para que as crianças identificassem seus pertences, por exemplo, reconhecendo o 

seu nome no caderno de desenho, no seu estojo, na toalha; a escrita coletiva da agenda; o 

trabalho de formação de palavras estáveis que tenham relação com temas de projetos 

vivenciados pelas crianças (por exemplo: “ler”/reconhecer nomes de animais marinhos dentro 

de um projeto sobre o fundo do mar). 

Na sala da Escola B, a professora informou que a chamada é feita diariamente. Porém, 

em dois dias da semana, as crianças têm aula de dança e música no início do turno e retornam 

para a sala por volta das 14:10. Assim, nesses dias, a chamada acaba acontecendo de forma 

mais rápida por conta do tempo. Segundo a docente, nesses dias ela pede apenas que cada 

uma pegue o cartão com o seu nome e observe no mural os cartões que sobraram com o nome 

das crianças ausentes.  

Durante a observação dos momentos de chamada nas duas salas, observamos que as 

crianças sentavam no chão, algumas falavam muito, outras ficavam quase todo tempo caladas 

mas, de modo geral, era muito claro o interesse pela proposta. Durante a chamada, as 

professoras mediavam o diálogo dando um tom de suspense e de brincadeira, conseguindo 

atrair a atenção das crianças para a atividade.  

Vejamos um trecho que ilustra o que dissemos acima: 

 Profa. da sala A - Agora vou puxar um nome que vocês não vão acertar, eu vou fazer uma 

pegadinha com vocês (diz sorrindo, olhando para as crianças e com os cartões nas mãos) 

Profa. da sala B - Eu vou ler o último (o sobrenome) e não vou ler o primeiro (nome), e a 

gente vai ter que adivinhar de quem é. Será que a gente vai conseguir?! (diz sorrindo e 

olhando para as crianças) 

Chegou a hora da chamada: o que fazem as professoras? 

Observamos uma diferença crucial entre a condução da chamada nas duas salas. 

Diferentemente do que esperávamos, não havia propriamente uma “conversa sobre os nomes” 

conduzida pela professora da sala B. Ou seja, a interação durante a chamada tendia a seguir 

um padrão em que a docente explicava sobre como seria a proposta da chamada naquele dia e 

as crianças seguiam fazendo o que era solicitado. 
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Assim, no primeiro dia a professora da sala B sentou numa cadeirinha e com as 

crianças no chão a sua frente, explicou o jogo de “caça ao cartão”. Com a sala dividida em 

dois grupos: um deles saiu da sala, enquanto o outro escondeu os cartões das crianças que 

saíram. Quando o primeiro grupo retornou à sala, cada criança foi solicitada a encontrar o seu 

nome e caso o cartão encontrado não fosse o seu, deveria deixa-lo no mesmo local e continuar 

procurando o seu nome. Em seguida, houve uma troca entre os grupos: aquele que escondeu 

os cartões, saiu da sala para que o outro grupo escondesse os cartões.   

 Vemos que professora se preocupou em trazer uma dimensão lúdica à atividade e as 

crianças, de fato, ficaram envolvidas. A atividade, porém, não trouxe desafio para as crianças, 

já que elas reconheciam seu nome e o dos colegas com muita facilidade. 

No segundo dia observado, a professora sentada novamente numa cadeirinha e com as 

crianças no chão a sua frente, solicitou que uma delas pegasse todos os cartões que estavam 

no mural. Em seguida, explicou que iria apenas mostrar um cartão de cada vez e que as 

crianças deveriam dizer “presente” quando vissem o seu nome e “faltou”, quando fosse o 

caso. Mais uma vez, vimos que todas as crianças reconheciam rapidamente o seu nome, não 

havendo nenhum caso em que foi necessária a ajuda da professora ou dos colegas. 

No terceiro e último dia, a professora com os cartões na mão, combinou que iria ler 

apenas os sobrenomes das crianças e apenas o dono do sobrenome lido deveria dizer que o 

cartão era seu. Ao longo da atividade, algumas crianças foram se dispersando mas, de forma 

geral, elas escutaram atentamente os sobrenomes que eram lidos pela professora e não 

mostraram qualquer dificuldade de reconhecer seus sobrenomes.  

Neste terceiro e último dia, após a chamada dos sobrenomes, observamos um episódio 

interessante.  A professora solicitou que cada um contasse os seus nomes e sobrenomes no 

cartão. Como se poderia esperar, o conceito de palavra é algo ainda em construção nesta fase. 

Assim, a maioria começou a contar as letras do nome e não as palavras. Mesmo com a 

“explicação” da professora de que era preciso contar apenas as palavras que formavam o 

nome completo, algumas não compreendiam a proposta e continuavam contando as letras. 

Neste ponto, entendemos que ao invés de explicações teria sido mais interessante ouvir as 

crianças e suas hipóteses sobre o conceito de palavra (por exemplo, a palavra “de” presente no 

sobrenome de alguns colegas seria palavra? Por que, sim ou por que, não?). Assim, antes de 
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explicar diretamente o conceito, a professora poderia explorar as ideias das crianças, 

problematizando e refletindo a partir do que fosse colocado por elas.    

Tal como a professora da sala B, a docente da sala A também realizou a chamada de 

três modos diferentes. Porém, como veremos a seguir, no segundo e terceiro dia observados é 

notável sua preocupação em estimular a reflexão sobre os nomes escritos nos cartões, 

aproveitando o potencial que essa atividade oferece para a aprendizagem de alguns princípios 

do sistema alfabético. A esse respeito, nos questionamos se a opção de colocar o nome 

completo nos cartões, tal como vimos na sala da professora B, não acaba por tornar mais 

difícil para a professora conseguir estimular algum tipo de reflexão sobre a escrita, já que as 

crianças têm a sua frente uma longa sequência de letras e não apenas uma sequência menor 

com o seu primeiro nome. 

 Voltando às observações, no primeiro dia, na sala da professora A, vimos que ela 

espalhou os cartões com os nomes numa das mesinhas da sala e pediu que cada criança 

pegasse o seu, algo que elas fizeram sem qualquer dificuldade. No segundo dia, ela sentou no 

chão numa roda com as crianças e segurou os cartões arrumados como se fossem cartas de um 

baralho com a face dos nomes escritos voltada para ela. Depois foi puxando os cartões, 

mostrando às crianças cada nome e mediando a conversa e a reflexão em torno da escrita. No 

último dia observado, ela também sentou na roda com as crianças e mais uma vez conduziu 

uma conversa em torno dos nomes. Dessa vez, mostrava apenas a primeira letra do nome no 

cartão, encobrindo as demais letras com outro cartão. Assim seguia mostrando letra por letra, 

sempre do início para o final do nome e fazendo questões que desafiavam as crianças a 

descobrir o nome que estaria escrito.  

Vejamos alguns trechos das conversas na sala A em torno da atividade da chamada, 

com exemplos sobre como a professora conduzia a reflexão em torno dos nomes escritos nos 

cartões. 

(...) P — Qual será esse daqui? (apontando para a letra M no cartão de MIGUEL)  

Júlia — M, M, Eu! (diz levantando a mão e olhando para o cartão)  

P — Será que é o teu? Como é teu nome?  

Júlia — Júlia Marques! (como na sala havia duas Júlias, no cartão dessa criança estava 

escrito seu sobrenome) 

P — Júlia! (reforçando a sílaba Ju) Mas Júlia começa com J e eu quero que começa com M! 

Tu tem M, mas tu tem depois, no Marques.  
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(...) P — Ó, Matheus, é o teu nome aqui, Matheus? Tem um M (apontando apenas as letras M e 

I encobrindo as demais letras do cartão de MIGUEL) 

Matheus — Não! 

P — Não é o seu, não?!  

Matheus — Não, não, porque tem um I (apontando o M e o I no cartão) 

P — Ahhhhh, porque depois do M tem o I (apontando o M e o I) se fosse o teu tinha que ter 

que letra, Matheus? Se fosse o teu nome, tinha que aparecer que letra aqui? (apontando para 

as letras M e I no cartão) ... (Matheus se dispersa e não olha mais para o cartão)  

P - O que é que tu acha, Júlia? (mostrando as letras M, I e, agora,  mais o G do cartão) vai 

aparecer que nome aqui?  

Júlia – Miguel! 

 

(...) P — Por que você acha que é o (cartão) de Lara, Davi? (a profa. está com cartão de 

LARA na mão) 

Davi — Eu sei, porque o de Lara começa com A (levanta-se e aponta a letra A da sílaba LA no 

cartão.)   

P — Começa com A ou termina com A? (apontando para o A final do nome de LARA) 

Davi — Termina com A (diz olhando para o cartão) 

Como se vê, era claro o interesse da professora da sala A de fazer conexões entre os 

comentários das crianças, informando os nomes da letras, chamando atenção para a posição 

das letras nos nomes, se no início ou final da palavra, bem como a sequência de letras dentro 

do nome, entre outros comentários que estimulavam os pequenos a refletir e expressar os seus 

conhecimentos. Vejamos mais um exemplo que evidencia esse tipo de mediação: 

(...) P — Vou botar o nome aqui tá, começa com a letra L (mostrando apenas a letra L do 

cartão de LETÍCIA e tapando o resto das letras do nome da criança com outro cartão). É o teu 

Eduardo que começa com a letra L? (apontando a letra L no cartão) 

Eduardo — Esse não! (diz olhando para o cartão) 

P — Você começa com L, Letícia?  

Letícia — (afirma com a cabeça) 

P — Alguém mais aqui começa com L? Eu sei que tem outra pessoa que começa com L 

Eduardo — Eduardo! (olhando para a professora) 

P — Eduardo, não! Eu vou puxar a próxima letra...  Vê, Ester, a letra que eu puxei foi... o 

crachá que eu puxei começa com a letra L. E agora? (mostra a letra E do cartão de LETÍCIA). 

Ó, Tâmara concorda que é a letra E? Já tem um L e já tem um E, será que é o nome de Letícia 

mesmo? (mostrando as letras L e E do cartão) ...tem outra criança que começa com LE, LE-

O... (olhando para Davi) 

Davi — NA! (completa o nome de LEONA) 

P —Será que é Letícia ou Leona aqui? (mostra o cartão com apenas a sílaba LE descoberta) 
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Davi: Leona!  

P — Se for Leona, tem que aparecer ó, a letra aqui na minha mão (fazendo o formato da letra 

O com a mão) se for o de Letícia, vai aparecer que letra, Letícia?  

Letícia — Um T! 

P — Letícia, olha só, Letícia, vou puxar aqui pra ver se é o teu nome mesmo, tá? Vou puxar... 

(mostra a letra T) É o seu nome, Letícia?!  

Letícia — (afirma com a cabeça, sorrindo) 

 

Os dados mostraram que o trabalho durante a atividade de chamada nos dias 

observados na sala da Escola B não se constituiu em uma oportunidade para as crianças 

pensarem sobre os princípios do sistema de escrita alfabética, já que a professora não 

problematizou, desafiando as crianças com perguntas sobre os nomes escritos nos cartões. 

Vale registrar, entretanto, que embora não tenhamos observado esse tipo de trabalho durante a 

chamada, evidentemente, isso não quer dizer que ele não ocorra em outras atividades da rotina 

que não foram foco da nossa investigação. Dessa forma, entendemos que além da atividade de 

chamada com cartões, outras atividades podem oferecer grandes possibilidades de despertar 

nas crianças reflexões sobre a escrita, tais como: a escrita coletiva da agenda com a lista do 

que será feito ao longo do dia, a escrita do próprio nome pelas crianças ou de outros nomes 

significativos, a escrita coletiva de um texto, entre outras. 

A observação da atividade de chamada nos dois grupos mostrou que os nomes são, de 

fato, foco de observação e de curiosidade das crianças pequenas e a atividade pode realmente 

se constituir em um momento lúdico e atraente para as crianças. Os dados coletados, 

especificamente, na sala A reafirmam, por sua vez, a atividade de chamada como um recurso 

importante para a inserção das crianças no universo da escrita, podendo contribuir, de forma 

significativa, para a ampliar os seus conhecimentos sobre o nosso sistema. 

Porém, a pesquisa também indica que para que essa ampliação ocorra, o tipo de 

intervenção da professora mostra-se fundamental. Assim, nossos dados evidenciam que se 

pretendemos que a “chamadinha” entre na rotina da Educação Infantil com o objetivo 

indicado acima, é preciso refletir com as professoras sobre como essa atividade pode ser 

conduzida. 
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Resumo: com o objetivo de conhecer estrategias para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem da leitura e 

da escrita na educação infantil apresentasse um artigo baseado  no  atual  contexto  social, donde grande parte da 

população infantil apresenta dificuldades no processo de alfabetização. Alem  se  procura  socializar  resultados  

preliminares  de  uma  pesquisa  –  bibliografica  e   colaborativa–  de  mestrado  em  andamento  vinculada  a  

linha  “culturas  escolares   e   linguagens”. Uma  pesquisa   participante  ancorada  teoricamente  na  teoria   

historico  cultural  de  vygotsky  feita a partir da leitura e analise da bibliografia especializada sobre o tema e  da  

elaboração  de  um repertorio  de  autores  colombianos,  que  nos  permitiu   constar   que   o   desenvolvimento 

sociocultural das crianças de pre-escola pode ser  potencializado  pelo  trabalho  ludico  com  a literatura de 

tradição oral criando espaços de construção pessoal e  coletivo  a  partir  das  relações com textos e autores com 

qualidade literaria, etica e estetica. 

 

Palavras-chave: Processo discursivo. Literatura de tradição oral. Pré-escola-Colômbia. 
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Introdução 

Apresentam-se  neste  texto  resultados  preliminares  de   pesquisa   mestrado   vinculados   

à linha  de  pesquisa  “Cultura  escolar  e  linguagens”  do  PPGE/UFMT,  vinculados  ao  Projeto  

trienal de pesquisa do “Grupo de estudo e Pesquisa Linguagem oral, Leitura e escrita na Infância” 

(GEPLOLEI),  sob orientação  da Dra.  Bárbara  Cortella.  Nesta pesquisa,  buscaremos  

compreender  a importância das vivencias lúdicas com a literatura de tradição oral, tais como: as 

parlendas, brincadeiras, cantigas de roda, adivinhas, trava-línguas e contos clássicos para o 

desenvolvimento sociocultural e as relações de  pensamento  e  linguagem  em uma turma de  pré-

escola  no  Município da Estrella, em Antioquia- Colômbia. 

Segundo Vigotski (1984), a educação da primeira infância entendida  como  o  processo 

contínuo e  permanente  de  interações  e  relações  sociais  permitem  que  os  indivíduos  

aprimorem suas máximas funções mentais superiores especialmente o pensamento  e  a  linguagem  

em todas  as suas formas (oral e escrita) as quais são mediadas pela cultura, quanto maior é  a  

interação  das  crianças com adultos, seus pares  e  seu ambiente  sociocultural,  maior  o  

conhecimento  pode alcançar e o rápido desenvolvimento do  mesmo.  O  que  somos  é  graças  à  

apropriação,  das máximas qualidades humanas, que se faz com o outro e à participação ativa em 

todos os tipos de atividades sociais. 

Tendo em conta que o avanço da humanidade em todas as suas dimensões encontra-se na 

cultura a que cada indivíduo pertence, e que o eixo principal é a educação como uma entidade 

socializadora do ser humano os espaços educativos, feitos por meio de atividades coletivas, 

promovendo a participação ativa de cada criança que torna-se protagonista dos fatos para  a 

construção de o conhecimento de  si,  dos outros  e do mundo  que  os rodeia.  Partindo  da 

formação do ser para mais tarde fornecer espaços do fortalecimento do que fazer. 

Ainda de acordo com esse autor, os fatores culturais desempenham  um  papel  muito  

importante nas características únicas  no  sujeito,  o  conhecimento  é  considerado  como  o  

resultado  do trabalho  coletivo  e  a  interação  social de  acordo  e  das condutas da sua  

sociedade que auxiliam  a apropriação  de  habilidades  intelectuais  e  linguísticas  por  meios  do  

contato  com  o  meio ambiente e mediante das atividades socioculturais compartilhadas. 

Para garantir o direito à educação, à literatura e à  infância  das  crianças  –  ser  histórico- 

cultural – e promover o desenvolvimento das máximas qualidades humanas dentro da sala com as 
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atividades focadas em cada fase “[...] o tateio, a atividade com objetos, a comunicação 

entre as crianças, e entre elas e os adultos, o brincar.” (MELLO, 2007, p. 85). 

 

Nesse processo de ensino inicial da leitura e da escrita, a literatura  infantil  pode ser 

elemento mediador no processo de apropriação da língua escrita (SMOLKA, 1987; 

MORTATTI, 2014), uma vez que a leitura do  texto literário favorece o contato com as 

emoções levando crianças e adultos à reflexão, à análise, a interpretação e produção de 

outros textos  escritos, a partir de valores estéticos (linguagem criativa, sugestiva, fluente, 

temas interessantes ou intrigantes, inventividade no jogo das palavras, potencial lúdico) e 

éticos da obra. 

 

Gomes (2012) nos apresenta sensíveis e essenciais  reflexões  sobre  o  brincar  com  as 

palavras e a importância de se resgatar memórias, sensações  e brincadeiras da infância, 

especialmente a partir da tradição oral. 

[...] se a oralidade é uma das mais antigas guardiãs da sabedoria popular, sabemos que 

ela tem o poder do ensinamento, da diversão, da cura e da linguagem. Poder que os  

educadores  precisam  resgatar  quando  na atualidade há uma preocupação constante 

com o  incentivo  à  leitura.  “Incentivo este que muitos já perceberam que não se 

encontra apenas na prática da leitura dos livros, mas desde o momento que  a  mãe  

canta  acalantos para a sua criança.” (GOMES, 2012, p. 29). 

 

Compreendendo que “Reavivar as brincadeiras e os jogos  no  espírito  de adultos  e 

crianças não compromete o indivíduo apenas naquele momento, mas o remete às memórias afetivas 

e cria ambiente propício para o futuro leitor” (GOMES, 2012, p. 34), 

 

O brincar com as palavras é um dos componentes de memória afetiva, pois com 

seus ritmos e rimas, com suas sugestões carregadas de humor e fantasia, propicia a 

interação com as crianças,  abre  um  mundo  fascinante para elas. (GOMES, 2012, p. 

29). 

 
Uma excelente introdução ao texto seriam atividades com  o  canto  e  a música. Daí a 
validade das brincadeiras de roda, as cirandas, como alegre 

estímulo à sensibilidade perceptiva dos pequenos.  (COELHO,  2000.  p. 
223). 

 

De acordo com essas autoras,  assim como  a escrita  a leitura  também deve  ser 

apresentada às crianças como um instrumento que tem uma função social: relembrar um fato  

registrado anteriormente, saber notícia de alguém distante,  buscar  uma  informação  num  livro  ou  

dicionário, saber como tomar um remédio, como funciona um objeto, como fazer uma receita, 

saber o que acontece numa história e outras tantas possibilidades. 
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Compreendemos que a linguagem oral e escrita é um instrumento cultural complexo 

(VYGOTSKY, 1995) e, em consequência disso, o caminho mais adequado para 

apresentar/ensiná-las às crianças pequenas na Educação Infantil é mediante a interação verbal. 

Desse ponto de vista, agir sobre o outro e sobre o mundo deve se dar por  meio  de  atividades 

baseadas em jogos e brincadeiras que  lhe  permitam  explorar  a  realidade  concreta  da  língua,  o 

lugar da enunciação e da interação verbal, da unidade de sentido, onde sujeitos  autor  e  leitor  se 

tornam interlocutores. (MAGNANI/MORTATTI, 1993; SMOLKA, 1993/2008; 1988/2012). 

 

É possível utilizar a linguagem escrita como um modo de interação entre pessoas, com  

finalidades  distintas,  cumprindo  funções  específicas, permitindo às crianças a 

apropriação de  significados  sociais  em atividades que fazem sentido para elas. 

(AMARAL; MELLO, 2008, p. 26). 

 

1 Vivências com a leitura e escrita na educação infantil 
 

A vivência com a leitura e  a  escrita mediante  o  trabalho  lúdico  com  a  literatura  

infantil nos permite compreender e tirar proveito de  um  estilo  de  narração  que  indica  uma  

maneira  de contar histórias que entretêm, educam ou ajudam a criar experiências e habilidades  

literárias  e narrativas. 

Um amplo percurso pelos clássicos da literatura universal que reafirma, mais uma vez, a 

importância  da  leitura,  especialmente  na  infância  e  adolescência,   etapas   marcadas   pela 

curiosidade e pela necessidade de explorar e compreender novos  horizontes,  como  forma  de 

promover uma ligação  frutífera,  agradável  e  duradoura  com  a  atividade  de  ler.  Uma  

abordagem  da tradição escrita que, como notado por autores consagrados, deixou marcas 

indeléveis em seus antecedentes culturais e emocionais. 

"Literatura é a arte de brincar com palavras escritas e tradição oral, que fazem parte do 

patrimônio cultural da família e do contexto de meninas e meninos Orientação pedagógica para a 

educação  infantil".  (Ministério  da  Educação  Nacional  da  Colômbia,  Documento  nº  23,  23  

de maio de 2014). 

É essencial  uma  atitude  em  relação  à  leitura  como  atividade  livre  e  não  imposta, 

autônoma, crítica, prazerosa,  contextualizada, reveladora e geradora de significado, a  partir  do 

potencial das leituras que permitem. É abrir a porta da  iniciação  àquele  legado  eterno  e  sempre 

jovem dos clássicos, cujo conhecimento ainda é essencial para a formação de novas gerações. 
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Compreendemos a  linguagem  como  discursiva,  assim  como  nos  apresenta  Smolka  

(1993); a perspectiva teórica do filósofo Bakhtin (2011) que discorre sobre a teoria da enunciação 

e o dialogismo; e Vigotski (2005) sobre o pensamento, linguagem e interação verbal, mediante 

coparticipação  entre  professoras   e  pesquisadoras,  visando sempre  à  reestruturação   e 

reconstrução do trabalho com a linguagem. (ARAÚJO, COENGA, OLIVEIRA, 2018). 

Para a produção dos dados durante a execução das Vivências com literatura infantil de 

tradição oral utilizaremos o trabalho com narrativas (CLANDININ; CONNELLY, 2011; LIMA; 

GERALDI, 2015) que pode ser denominada como um processo que considera o sujeito e a  sua 

história, não apenas os dados quantitativos, mas a relação com a experiência a partir de outras 

experiências, como nos explica Clandinin e Connelly (2011, p. 30): 

 

[...] a experiência se desenvolve a partir de outras experiências e de que 

experiências levam a outras experiências. Onde  quer  que  alguém  se 

posicione nesse continuum – o imaginado  agora,  algo  imaginado  no  

passado, ou um imaginado no futuro – o imaginado tem uma experiência 

passada como base e cada ponto leva a uma experiência futura. 

 

De acordo com essa perspectiva,  interagir  com  as  crianças  durante  o  ano,  não  em 

situações de teste, mas convivendo com elas e com as professoras, a fim de “conhecer e 

compreender os processos de leitura e escrita no jogo das  interações  sociais  (SMOLKA,  2012, 

34).” 

 

É o próprio movimento interdiscursivo, intertextual, que  é  marcado  na 

narrativa das crianças. Movimento interdiscursivo porque trabalhado no 

espaço de elaboração, de interdiscursivo porque trabalhado no espaço 

de elaboração, de interação enunciativa, na relação  dialógica  entre   

as crianças. Movimento intertextual porque incorpora os dizeres de 

outros, articula várias vozes. (SMOLKA, 1993, p. 95). 

 

Para Bruner (1983), a entrada da criança na cultura do escrito  começa  a correr muito  antes 

dela entrar na escola, inicia-se numa primeira fase, na atuação sobre a imitação de seus pais  e 

cuidadores e assumem determinados comportamentos dentro  de  situações específicas, atuando 

sobre estreitos referentes sociais, iniciando assim o jogo simbólico. 
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Cerca de dois anos começa com as leituras prévias que a  criança  faz  do  seu  ambiente 

através dos sentidos: observação, o que ele ouve,  cheira,  sabores e sente,  acompanhando,  por sua 

vez, o conhecimento de sua língua materna através do qual a criança começa a conhecer  os 

significantes e significados do mundo. 

Ainda segundo esse autor, reconhecer os  elementos  de  seu  ambiente  através  da  prática 

ideal, a exploração fortalecerá este  processo discreto, "o desenvolvimento da linguagem e a 

capacidade de raciocínio dependem das oportunidades que a criança tem de brincar  com  a  

linguagem e o pensamento". 

Ou seja, esse processo em que as crianças recebem informação e começam a gestar sua 

inserção na vida social e sua disposição para  a  aprendizagem,  tem  um  início  na  relação  com  o 

meio sociocultural, os sons, as palavras e as frases. Por isso, é muito importante que no início do 

desenvolvimento  da  infância  se  propicie  as  crianças experiências  com  as  diferentes   

linguagens,  tais como, a música e seus variados  instrumentos  musicais;  as  artes  plásticas;  

teatral;  literatura  infantil. Destacando o trabalho com  os  livros  de  imagens,  a  leitura  de  contos  

clássicos  e  textos reais  para que  percebam a funcionalidade  da leitura  e escrita,  e o  bom 

pronunciamento  das letras    e palavras no momento que inicia seu  processo  convencional  de  

alfabetização,  no  ensino  fundamental; assim como  é  estipulado  pelo  Ministério  da  Educação  

Nacional  da  Colômbia  que eles devem trabalhar sob uma "proposta teórica que trabalha através da 

análise de diferentes produções literárias e  audiovisuais,  clássicas  e  contemporâneas,  que  vão  

desde  contos  de  fadas, até histórias infantis de cinema e televisão". (Literatura y competências 

linguísticas, MEN, 2014). 

O entendimento que a criança tem do mundo  que  a rodeia  se dá graças  à leitura  que  faz   

dela, dando-lhe um sentido para  aquele  espaço  que  ocupa  "a  leitura  do  mundo  precede  a  

leitura da palavra, daí a leitura subsequente de não pode prescindir da continuidade da leitura 

daquele" (FREIRE, 1981). O espaço físico e o ambiente sociocultural em que a criança se 

desenvolve é muito importante para o seu desenvolvimento em todas as suas dimensões, pois é isso 

que a liga a experiências formativas durante a infância e que influenciam seu modo de pensar e agir. 

 

2 O uso da literatura de tradição oral como estrategia para o 

fortalecimento do processo discursivo 
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Para Vigotski (1995), um  dos  principais  instrumentos  de  comunicação  das  crianças  é  a 

fala, todas as crianças precisam saber se expressar e usar a linguagem nas conversas informais e 

formais. O desenvolvimento da linguagem oral não só se limita a expressão  de ideias, aos 

relacionamentos sociais, e a comunicar, pensamentos; é fundamental também para  o 

desenvolvimento cognitivo, ligado principalmente ao aprendizado da leitura e a escrita. 

Por isso é importante  diversificar  os  assuntos  tratados  em  sala  para  desenvolver  desde 

cedo a comunicação oral, as crianças aprendem a distinção entre linguagem  oral  e  escrita  no  

momento em que percebem que está sendo lido não tem que ser exatamente o que está sendo 

contado. Para o trabalho de desenvolvimento da oralidade, é fundamental a preparação para a 

produção de textos, mesmo no  momento  em  que  as  crianças  não  escrevem  convencionalmente, 

elas podem produzir textos oralmente, trabalhando na organização de ideias, a coerência, e a 

organização discursiva dos textos. Permitir a organização de seu pensamento e sua linguagem, a 

ampliação do vocabulário é muito importante, assim eles aprendem a explicar, justificar, opinar e 

argumentar para defender seus pontos de vista. 

Em nível geral, a literatura infantil é conhecida como  aquelas  produções  literária  orais  e 

escritas compostas para desenvolver conhecimento, imaginação e criatividade, nela todas suas 

manifestações devem  baseadas em atividades integradas a  palavra  com  finalidade  lúdica  que 

interessa à criança.  Por  isto,  para  o  desenvolvimento  oral da  infância  e  devido  a  sua  

importância, é essencial vivenciar atividades de tradição oral  baseada  em  jogos,  brinquedos  que  

servirão  de apoio ao desenvolvimento  da  linguagem  falada  e  ao  processo  de  apropriação   da  

linguagem escrita. Por tanto, as  atividades  lúdicas,  trazem  benefícios  quando  bem  direcionadas  

e proporcionam saúde mental, física, e intelectual à criança. 

"Através do jogo a criança tem a possibilidade de se expressar sozinha ou em companhia 

através de diálogos nos quais  ele  experimenta  a  diversidade  de  combinações  de  linguagem"  

Huizinga (2007). O jogo é um fenômeno cultural através do qual a criança vivencia o processo de 

socialização, já que é uma atividade que ocorre em um tempo e espaço delimitados, 

As brincadeiras ajudam a criança a controlar suas emoções, equilibra as tensões 

provenientes de seu mundo cultural, construir sua individualidade, sua marca pessoa. Por meio da 

brincadeira pode fortalecer sua personalidade. Portanto, a escola deve facilitar um  ambiente 

alfabetizador  utilizando  atividades  lúdicas  da  aprendizagem  a  fim  de  favorecendo   além   o  

processo de aquisição de autonomia na hora do aprendizado. Os jogos lúdicos devem ser a base 
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principal das praticas pedagógicas oferecidas às crianças durante o período escolar contribuindo a 

estimulação mental. 

O lúdico também tem beneficio  social  para  as  crianças,  eles podem  simbolizar uma 

realidade inalcançável e representar situações por médio do jogo, conhecido como “Jogo 

simbólico” construindo em ele uma noção social como a importância do respeito aos outros  e das 

regras em os jogos grupais. 

"Durante o jogo simbólico a  criança  é  apresentada  como  algo  mais do que costuma 

ser, seja um pirata, um príncipe ou uma princesa, ou mesmo uma mãe ou um pai, esta simulação 

parece real enquanto joga, quando o jogo acaba tudo volta ao ponto de partida”. " (BROUGERE, 

2013, p. 5). Essas expressões são representações simbólicas da cultura, sua existência depende da 

idade, gênero e condição social do indivíduo que estão determinada por regras e na qual a criança 

interpreta diferentes modelos culturais. 

Mais do que  um  passatempo,  o  lúdico  é  um  benefício  didático  facilitando  os  

conteúdos em atividades interessantes por meio das brincadeiras. Em resumo, as estratégias 

didáticas, são altamente importantes  dentro  do  desenvolvimento  dos  conteúdos  e  formação  

das  crianças  por tanto na sala deve estar presente o trabalho através do jogo. Em resumo jogar e 

brincar são atividades que, se bem orientadas, certamente contribuirão para o 

desenvolvimento do processo discursivo e do ensino da leitura e da escrita no contexto do 

processo escolar. 

Entre os gêneros da tradição oral e os  jogos  verbais  estarão  parlendas,  cantigas,  trava- 

línguas e  adivinhas  como  eixo  da  oralidade  na  infância,  é  fundamental  implementá-las  nas 

atividades da tradição oral, construindo bases para o desenvolvimento  individual  e  social  nos  

primeiros anos de vida. 

As parlendas são formulas de tradição oral  que,  segundo  Cascudo  (1984;1998) 

conservam-se na memória da criança em virtude de apresentarem ritmo fácil e corrente. Os trava-

línguas, por fim, são parlendas singulares com  “estruturação  específica  e  função lúdica particular” 

(Gomes; Ferreira, 2003, p.20) são utilizados para exercitar a dicção e desafiar a pronuncia de 

palavras ou combinações de palavras difíceis. As cantigas são manifestações de diferentes gêneros 

musicais  que  guardam  uma  estreita relação com  o  universo  infantil,  entre  as  quais  destacamos  

os  acalantos,  as  brincadeiras  cantadas e as cantigas de roda. 
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As adivinhas segundo Cascudo (1998,  p.  33),  “faz  parte  de  um  gênero  universal  

favorito de todos os povos em todas as épocas e não  existe,  entre  os  gêneros  de  tradição  oral 

nenhum outro que apresente maio números de obras-primas de síntese”. 

E por último os contos de tradição oral  é  evidente  a  ausência  de  marca  de  fixação  

temporal e espacial o conto para Cascudo (1984), precisa ser “velho na  memoria  o povo,  

anônimo  em sua autoria, divulgado em seu conhecimento e persistentes nos repertórios orais”. 

Um amplo percurso pelos clássicos da literatura universal que reafirma,  mais uma  vez,  a 

importância da leitura, especialmente na infância e adolescência, etapas marcadas pela curiosidade 

e pela necessidade de explorar e compreender novos  horizontes,  como  forma  de promover uma 

ligação  frutífera,  agradável  e  duradoura  com  a  atividade  de  ler.  Uma  abordagem  da tradição 

escrita que, como notado por autores consagrados, deixou marcas indeléveis em seus antecedentes 

culturais e emocionais. É essencial  uma  atitude  em  relação  à  leitura  como  atividade livre e não 

imposta, autônoma, crítica, prazerosa,  contextualizada, reveladora  e  geradora   de significado, a 

partir do potencial das leituras que permitem. É abrir a  porta  da  iniciação  àquele legado eterno 

e sempre jovem  dos  clássicos,  cujo  conhecimento  ainda  é essencial para a formação de novas 

gerações. 

 

3 O papel do professor na organização de experiências com a literatura infantil 
 

E importante que as escolas de primeira infância promovam estratégias que permitam a 

abordagem dos usos sociais da leitura e da escrita.  Deve-se  optar  também  pela  construção  de  

bases para o desenvolvimento individual e social para reforçar uma dimensão comunicativa  nos 

primeiros anos de vida e proporcionar  espaços  que  lhe  permitam  expressar  seus  sentimentos  e 

ideais sobre o que você está pensando em iniciar o conhecimento adquirido. 

Nesse sentido, ensinar por meio de vivências com atividades lúdicas, jogos e músicas que 

favorecerão sua expressão e responderão às suas necessidades e potencialidades, atribuindo ao 

desenvolvimento de habilidades comunicativas  o  fortalecimento  da  autonomia,  a  capacidade  de 

tomar decisões, resolver problemas e seja um membro ativo de sua cultura. 

No processo de elaboração do planejamento das atividades devem ser levados em conta 

referências que apoiem e orientem este  trabalho em conjunto  para  o  desenvolvimento  da 

integralidade em crianças, especialmente na oralidade e escrita tendo como eixo lúdico o  uso  de 

gêneros literários e tradição verbal. 
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É essencial e necessário promover e  sensibilizar  uma  pedagogia  que  fortaleça  os 

componentes dentro do sistema educacional da idade pré-escolar por meio de um trabalho de uma 

perspectiva literária mais ampla, melhorando  as  condições  de  atenção  das  crianças  para  a 

promoção e garantia do desenvolvimento dessa primeira infância. Transformar os cenários 

educacionais através da inclusão do  lúdico  nos  processos  de  interação  social,  contribuindo 

momentos educativos mais significativos a partir do trabalho educativo. 

Dentro dessas atividades devem se programar a leitura de contos com imagens 

durante 15 minutos os dias todos, levando em consideração: 

1. A estimulação táctil o que é fundamental, pois com esta atividade há um melhor 

desenvolvimento psicossocial e físico” (UNICEF, 1984), ou seja, os livros selecionados devem 

se encontrar ao alcance das crianças permitindo-lhes uma relação direta com o objeto. 

2. Com esses pequeninos, evite comandos constantes como: "até você não sinta, não 

continuo lendo", "preste atenção". Essas  interrupções  fazem com que elas percam o 

interesse pela história e fiquem ainda  mais inquietas.  "Então, o ato de ler se torna mais 

uma atividade imperativa, rígida e obrigatória" (Patte, 2011). 

3. O papel do professor deve ser um mediador interessado da leitura, isto é,ele deve ser 

motivado primeiro, a falar com um tom médio e claro, gostar da  história“É uma forma de 

leitura em que tanto o professor quanto o aluno estão comprometidos, sentindo-se 

interessados na descoberta  do  mesmo  trabalho" (Patte, 2011: 211). 

4. Não é aconselhável contar a história de acordo com o que você sabe ou lê rapidamente e 

não ler o texto, só porque o texto é longo e as crianças estão inquietas, então a história é 

lida apressadamente. Por isso, é importante que a escolha do texto seja adequada  à sua 

idade, criando uma atmosfera de  motivação e atenção para todos na sala. 

5. Realizar sessões de leitura na biblioteca, aprofundando-as em ilustrações, permitindo-lhes 

fazer práticas orais sobre o que é observado  nos  livros selecionados, é uma excelente 

prática para o início do processo discursivo. 

Portanto, o professor de educação infantil precisa saber selecionar obras de boa qualidade 

literária para a promoção de experiências  com  sentido  para  as  crianças  de  pré-escola; 

considerando a  importância  da literatura  infantil  para a formação  de crianças  leitoras  e 

produtoras  de texto na infância. 

Por conseguinte para o desenvolvimento desta pesquisa  selecionamos  alguns  autores 

renomados da Colômbia que buscam resgatar o trabalho  com  o  gênero  de  tradição  oral  na  

infância. É importante mencionar que este instrumento de pesquisa está  em fase  de elaboração  e, 

ainda, são os primeiros resultados dessa etapa da pesquisa. 

3.1 Rafael Pombo (Bogotá,  1833-1912):  Lembrado  principalmente  pela  
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contribuição para a literatura infantil, (fábulas) entre as mais populares estão “Michín”, “Juan  

Chunguero”, “Pastorcita”, “La Pobre Viejecita”, “Simón el Bobito”, “El Gato Bandido” e  “El  

Renacuajo passeador”. Foi premiado em cerimônia de coroação como o "Poeta  Nacional da  

Colômbia" em 1905. Em 6  de  fevereiro  de  1912,  substituiu  Manuel  María Mallarino  como  

membro  da Academia Colombiana da Língua. 

3.2 Triunfo Arciniegas: Escritor colombiano, mestre em Literatura pela  Pontificia 

Universidad Javeriana e Especialista em Tradução pela Universidade de Pamplona. Professor 

universitário, dedicado à escrita e pintura. Ganhou o “VII  Prêmio  Enka  de  Literatura  Infantil”  

em 1989 com "Las batallas de Rosalino",  o  Prêmio  Comfamiliar  do  Atlântico  em  1991  com 

"Caperucita roja" o Prêmio Nacional de Literatura da Colcultura em 1993 com "La chica de 

transilvania", o Prêmio de Literatura Infantil Parker em 2003 com "La negra y el diablo" e o 

Prêmio Nacional de Contos Jorge Gaitán Durán em 2007 com "Mujeres muertas de amor" . 

3.3 Ivar Da Col: Ilustrador e escritor de histórias  infantis,  nascido  na  cidade  de 

Bogotá.  Seu reconhecimento por o  'Chigüiro',  um  enorme  roedor  de  terra  “andino  e  

llaneras"  que  se tornou protagonista de sua obra literária  e  que  acompanha  há  quase 33 anos, 

milhares  de crianças  em toda a Colômbia. 

3.4 Beatriz Elena Robledo: Mestre em Literatura Hispano-Americana pela 

Universidade Javeriana de Bogotá. Escritora  de  Literatura  Infantil  e  Jovem.  Entre  suas  obras  

estão  “Antología del  relato infantil  colombiano”  (1997),  “Antología  de  poesía  infantil  

colombiana”  (Alfaguara, 2000), “Rafael Pombo, la vida de un poeta” (Ediciones B, 2005), “El 

arte de la mediación. Espacios y estrategias para la promoción  de  la  lectura”  (Norma,  2009),  

“Flores  blancas  para  papá” (Ediciones SM, 2012) 

3. 5 Yolanda Reyes: Fundadora do 'Espantapájaros', um  espaço  que  promove  a  

leitura para a primeira infância e para os pais. Seu trabalho se estende para além da literatura 

infantil. 

3.6 Claudia  Rueda:  Escritora  e  ilustradora  infantil,  indicada  ao  prêmio  Nobel  de 

Literatura  Infantil  "Hans  Christian  Andersen  2016"  por  seu trabalho completo   "Dois 

camundongos, Um rato e um queijo" (2009) e "Tudo é relativo" (2011). 
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O PNAIC e a criança do 1º ano do ensino fundamental na região 

pantaneira: implicações da teoria historico-cultural e o movimento da 

escola Moderna Portuguesa/MEM 

                         

                                                        Nair Terezinha Gonzaga Rosa de Oliveira  

Secretaria Municipal de Corumbá 

Jackeline Cristina Nogueira Guerreiro 

                                                         Regina Aparecida Marques de Souza  

            Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/CPAN 

 
Resumo: Neste artigo, tem como objeto de estudo a formação do PNAIC e a criança pequena, em 

especial as crianças do 1º ano inseridas no Ensino Fundamental. Tem o objetivo de apresentar o 

PNAIC, a criança e o entrelaçamento da Teoria Histórico-Cultural e o Movimento da Escola Moderna 

Portuguesa/MEM, como possibilidades nas práticas pedagógicas das professoras do 1º ano, na região 

pantaneira de MS. A Teoria Histórico-Cultural traz a noção do desenvolvimento humano. Para tanto, 

procede-se a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, subsidiada pela Teoria Histórico-

Cultural. Colhemos dados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com professoras 

participantes do PNAIC. Os dados foram analisados de acordo com a Teoria Histórico-Cultural, 

cadernos de estudos do PNAIC e documentos oficiais. As análises revelaram que o PNAIC trouxe 

mudanças nas práticas pedagógicas das alfabetizadoras, apresentando a Histórico-Cultural e MEM, 

como possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento da criança, respeitando sua infância e 

especificidades.   

 
Palavras chave: Formação de professores/PNAIC. Criança pequena. Teoria Histórico-Cultural/MEM.   
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Introdução  

   O presente artigo é o resultado de uma pesquisa de mestrado, cuja finalidade é discutir 

a implantação e implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na 

Região Pantaneira, no município de Corumbá/MS, com foco na criança do primeiro ano do 

Ensino Fundamental, no período de 2013 a 2015. 

   Com a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/1996 nos 

artigos 30, 32 e 87, a Lei n. 11.114/2005 nos artigos 29, 30, 32 e 87 e a Lei n. 11.274/2006, o 

primeiro ano do Ensino Fundamental passou a receber as crianças com seis158 anos, oriundas 

da Educação Infantil. Iniciou-se, então, uma mudança nas práticas dos(as) professores(as) 

responsáveis por esse ano, que começaram a receber crianças menores de sete anos nos 

espaços e contextos escolares.  

   Buscando as adequações nas práticas dos(as) professores(as) e à garantia da plena 

alfabetização e letramento das crianças até oito anos, ao  final do terceiro ano do Ensino 

Fundamental, o Ministério de Educação lançou o Programa de Formação Continuada de 

Professores(as): Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/PNAIC. Programa de 

formação voltado aos(às) professores(as) alfabetizadores(as) dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental (1º ao 3º ano).  

   O PNAIC vem sendo efetivado em consonância com as mudanças educacionais no 

campo das Políticas Públicas, principalmente em relação ao ensino da língua, mais 

especificamente a alfabetização, promovendo debates sobre o tema, para garantir a 

apropriação do sistema de escrita, na perspectiva do letramento em diferentes situações 

sociais das crianças.   

 No PNAIC concebe-se “[...] que um indivíduo alfabetizado não é aquele que domina 

apenas os rudimentos da leitura/escrita, ou seja, que é capaz de ler/escrever palavras” (Brasil, 

2012, p. 24). Espera-se que a pessoa alfabetizada seja capaz de ler e escrever em diferentes 

situações sociais, para a sua inserção e participação ativa nas funções sociais da leitura e da 

escrita.  

 
158 A Liminar e Sentença proferida pelo processo n. 001.07.041571-5, da Vara de Direitos e Fusos, Coletivos e Individuais, 

autoriza o estado de Mato Grosso do Sul a matricular, no primeiro ano, crianças que completam seis anos até o final do ano 

letivo, desconsiderando a legislação nacional, que presume a matrícula de crianças que aniversariam até o dia 31 de março. 

Ressaltamos que a data de corte etário para a matrícula das crianças no primeiro ano, do EF em MS é dia 31 de março. 
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De acordo com o caderno do PNAIC (BRASIL, 2012), o principal objetivo do Pacto é 

entender a alfabetização como processo de aquisição permanente, de reflexão contínua sobre a 

escrita em seu conjunto sintático, cultural e social. A compreensão e a valorização das 

funções sociais da escrita devem ter início desde a Educação Infantil ou nos primeiros 

momentos da chegada da criança à escola, onde terá oportunidade de conviver com várias 

formas de linguagens. Quando referimos à Educação Infantil, não defendemos a alfabetização 

nessa etapa de ensino, mas um trabalho voltado às várias linguagens, tendo à escrita e a 

oralidade como práticas lúdicas e significativas a partir das vivências das crianças. 

Sendo assim, o presente artigo tem como objeto de estudo a formação do PNAIC e a 

criança pequena, em especial as crianças do 1º ano inseridas no Ensino Fundamental, com 

cinco a seis anos. Tem o objetivo de apresentar o PNAIC, a criança pequena, e o 

entrelaçamento da Teoria Histórico-Cultural e o Movimento da Escola moderna/MEM, como 

possibilidades nas práticas pedagógicas das professoras do 1º ano, na região pantaneira de 

MS.  

Para tanto, procede-se à metodologia do tipo qualitativo, no enfoque bibliográfico, 

documental e de campo, subsidiada pela Teoria-Histórico Cultural, tendo como um de seus 

representantes Lev Semenovich Vigotski e seus seguidores, dentre eles, MELLO (2010, 

2012), ARENA (2010), LEONTIEV (2008), ESPÍNDOLA; SOUZA (2015), SOUZA (2014). 

Com suas proposições teóricas apresentaram outro papel para aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. 

 Para contextualizar nosso estudo e identificar mudanças da formação na prática 

pedagógica das professoras alfabetizadoras em relação à alfabetização, letramento e a cultura 

escrita, o presente artigo traz ao leitor alguns resultados das entrevistas semiestruturadas, 

realizadas com três professoras alfabetizadoras do 1º ano do Ensino Fundamental. Assim, 

dividimos nosso artigo em três momentos. O primeiro traz uma breve discussão sobre a 

implementação e implantação do PNAIC, na região pantaneira/MS, no município de 

Corumbá159, expondo ações do programa no período de 2013 a 2015. No segundo, algumas 

 
159 Corumbá: Localizada na maior planície inundável do planeta, o Pantanal, em MS, detendo 60% do Pantanal 

Sul, à beira do Rio Paraguai, com uma população de 109.000 habitantes, está situada na fronteira do Brasil com a 

Bolívia - Portão Internacional de Turistas, com acesso aéreo e terrestre. http://corumba.travel/#/ag/corumba.  

Acesso 20 de fevereiro de 2017.  
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transcrições e análises dos dados, apresentando  alguns resultados das entrevistas 

semiestruturadas realizadas com as alfabetizadoras do 1º ano, da região pantaneira, expondo 

as ações da formação em suas práticas pedagógicas. No terceiro momento, apresentamos 

implicações pedagógicas da Teoria Histórico-Cultural e o Movimento da Escola 

Moderna/MEM, como possibilidades nas práticas pedagógicas das alfabetizadoras, formando 

uma atitude leitora e produtora de textos, respeitando a infância e suas especificidades. 

  

O PNAIC na Região Pantaneira/MS: o município de Corumbá e suas ações 

 

  Baseando-se na concepção de criança capaz de aprender de se relacionar com a cultura 

e a natureza, capaz de interpretá-la, atribuindo-lhe um sentido pessoal e na alfabetização das 

crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental, especificamente o 1º ano, o Ministério de 

Educação/MEC lançou o Programa de Formação continuada e em serviço – Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa/PNAIC. 

Em 2012, o Ministério da Educação, juntamente com as Secretarias estaduais, distrital 

e municipais de educação, reafirmaram o compromisso de alfabetizar todas as crianças até os 

oito anos de idade, ao concluir o 3º ano do ensino fundamental, por meio da implantação do 

Programa de Formação Continuada Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa/PNAIC, instituído pela portaria nº 867 de 4 de julho de 2012.  

  No contexto da política de formação docente, em 2013, o Município de Corumbá 

(MS), cidade alvo do presente estudo, aderiu às ações da Formação do PNAIC, justificando 

que vem ao encontro da proposta do município, pois já realizava a formação no interior da sua 

secretaria de educação. Com o apoio da coordenação geral160 do PNAIC/UFMS, junto à 

Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, foi repassado todo o investimento e a 

importância do programa para a rede, o que trouxe a adesão do município nos anos de 2013, 

2014 e 2015. 

A partir da implementação e implantação do PNAIC desde 2013, o município de 

Corumbá/MS realizava formações e oferecia materiais didáticos e complementares aos 

professores(as). Os (as) Alfabetizadores(as) recebiam sugestões de como trabalhar com as 

 
160Coordenação geral do PNAIC – Representada pela Pós_doutora  Regina Aparecida Marques de Souza em 

Mato Grosso do Sul. 
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obras literárias, em cada área de conhecimento, receberam os acervos complementares do 

PNAIC, contendo obras literárias, montaram os cantinhos de leitura que deram suporte à 

prática pedagógica e viabilizaram o acesso aos conteúdos curriculares.  

  Em 2014, a ênfase de formação passou para a Educação Matemática. A Educação 

Matemática teve como eixo central a resolução de problemas e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico. Por solicitação das universidades parceiras do MEC, o município continuou 

promovendo atividades de linguagem oral e escrita, em conjunto com a Educação 

Matemática.  

 Os Orientadores de Estudos, tiveram a oportunidade de conhecer e orientar a gestão 

do(a) professor(a) visitando as salas de alfabetização, acompanhando o planejamento e o 

desenvolvimento das atividades sugeridas pelo PNAIC, como: jogos pedagógicos de 

alfabetização e alfabetização matemática, atividades de rotina, projetos, sequências didáticas; 

atividades de linguagem e escrita, diversidades de gêneros textuais, sacola e mala de leitura, 

avental literário, utilização dos acervos do PNAIC (jogos e livros de literatura). 

Em 2015, foi apresentada uma novidade: a ampliação para as demais áreas do 

conhecimento, envolvendo a educação integral das crianças no início do processo de 

escolarização. Para essa nova etapa, os(as) formadores(as) e professores(as) 

alfabetizadores(as) receberam um kit de formação161. Para esse estudo, contou com um 

caderno específico para alfabetização “A criança no Ciclo de Alfabetização”, com estudos 

sobre a concepção de criança, infância e a linguagem escrita, de modo a criar nas crianças a 

atitude leitora e produtora de texto, como nos ensinou Mello (2012). 

Sob essa perspectiva, o PNAIC vem buscando, de forma articulada com os governos 

Federal, Estadual e Municipal, mobilizando os seus esforços e recursos para a valorização de 

professores(as) e das escolas, principalmente na Região Pantaneira/MS, no município de 

Corumbá, disponibilizando materiais didáticos e pedagógicos às crianças e auxílio na 

implementação dos sistemas de avaliação. O PNAIC tem experiências a partir de experiências 

com outros programas, porém com características próprias e específicas, dentre elas, que fez o 

diferencial, a participação das universidades públicas, federais e estaduais, como instituições 

 
161Kit de formação, contendo cadernos de estudos para gestores e equipe pedagógica, com textos teóricos sobre 

os temas da formação, relatos de professores e sugestões de atividades. 
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responsáveis pela formação de professores(as), em cada um dos Estados e Distrito Federal. 

   

   

As ações do PNAIC nas práticas pedagógicas: o que fazem as Professoras Pantaneiras 

no 1º ano do Ensino Fundamental 

 

                  Com a intenção de aprofundar e contextualizar nosso estudo, apresentamos ao(a) 

leitor(a) algumas ações da formação do PNAIC nas práticas pedagógicas das professoras do 

1º ano, da região pantaneira, resultado das entrevistas semiestruturadas realizadas, envolvendo 

a opinião das alfabetizadoras sobre a fundamentação teórica e prática do PNAIC, o processo 

de alfabetização e formação de leitores e produtores de texto das crianças pequenas e 

incentivo a produção de texto.  

  Com a aplicação e dados obtidos nas entrevistas com as alfabetizadoras, constatamos 

que a fundamentação teórica e prática do PNAIC apresentou um resultado positivo, nas 

práticas das referidas professoras, pois serviu de reflexão sobre as suas ações pedagógicas; 

ofereceu disponibilidade de materiais didáticos e pedagógicos apropriados a aprendizagem 

das crianças, como livros didáticos, obras de literatura, jogos e mídias variadas, assim como, 

favoreceu inovações em suas práticas pedagógicas e incentivo à produção de texto das 

crianças.  

         Sobre o processo de alfabetização, formação de leitores e produtores de textos com as 

crianças do 1º ano, as professoras relataram que a formação do PNAIC, vivenciada por elas 

auxiliou nesse processo, tiveram oportunidade de desenvolver ativividades significativas e 

com sentidos às crianças, como: histórias, poemas, poesias, bilhetes, receitas, adivinhas, 

cantigas, contos, jogos, regras, dramatização, leitura e registro de músicas, adivinhações e 

textos em tirinhas.  Além dessas atividades as professoras promoveram a leitura deleite162, a 

sequência didática163 e incentivaram as crianças com projetos de leitura. Para elas, a escola 

 
162 Em outros programas de formação de professor(a), a leitura deleite e a sequência didática recebiam outros 

nomes, dentre eles a “leitura compartilhada” e a “sequência ordenada”  do PROFA. É uma atividade realizada 

diariamente com os(as) alunos(as). 

                                 163 Sequencia didática permite o estudo em várias áreas de conhecimento do ensino, de forma interdisciplinar e 

sequencial, organizado pelo(a) professor(a) para um determinado período, trabalhando com conteúdos 

relacionados a um mesmo tema, a um gênero textual específico ou a brincadeiras.  
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tem formado crianças leitoras no momento que trabalha a leitura e interpretação, desenvolve 

diversos gêneros textuais com as crianças. 

 Em relação ao incentivo à produção de textos, segundo o caderno de estudos do 

PNAIC (2012), essa atividade precisa ser realizada de diversas formas, de modo a 

desenvolver diferentes capacidades e conhecimentos. As situações compartilhadas de leitura 

requerem do(a) professor(a) atividades diversas, com situações de interações, dentre elas: ler 

textos verbais com compreensão, poemas, canções, tirinhas, entrevistas, exposição, notícia, 

propaganda, relato de experiências, conhecer diversidades linguísticas, localizar informações 

explícitas em diversos gêneros e temáticas, antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios 

relacionados aos textos, estimular situações de leitura autônoma (textos curtos), revisar 

coletivamente os textos durante o processo de escrita no qual o(a) professor(a) é escriba, 

retomando as partes escritas e aquelas que serão planejadas. 

          É importante que todas essas aprendizagens ocorram em situações significativas, nas 

quais as crianças possam envolver-se, falando, escrevendo, escutando e lendo, porque só 

assim poderão participar de situações de interação real e intervir na sociedade. Os(as) 

professores(as) podem tornam o processo mais significativo, promovendo situações 

desafiadoras, para que as crianças aprendam e se desenvolvam, principalmente para “[...] 

ensinar o aluno a ler, como ato cultural, para criar sua própria leitura, nos limites de sua 

potencialidade, na sua relação com diferentes gêneros e suportes textuais” (ARENA, 2010, p. 

243), possibilitando a formação dos modos de pensar cada vez mais elaborados. Esse 

processo deve iniciar desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, de modo a garantir 

um dos principais direitos de aprendizagem: produzir e ler textos de diferentes finalidades. 

    Além dessas ações, descobrimos que a formação do PNAIC causou impacto 

(mudança) nas práticas pedagógicas das alfabetizadoras. A pesquisa nos revelou elementos 

que demonstraram mudanças na prática pedagógica das alfabetizadoras do 1º ano, como: 

qualificação as docentes, conhecimentos de novos métodos, base teórica consistente, recursos 

e obras complementares do PNAIC serviram de suporte pedagógico, novos pensamentos, 

criação de proposta e organização de rotinas, compreensão da importância da literatura, 

planejamento de situações de uso do livro didático, nova prática pedagógica com gêneros 

textuais diversos, mudança na postura das professoras em situações da linguagem oral e 
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escrita, uso do cantinho de leitura, compreensão que tanto na Educação Infantil quanto Ensino 

Fundamental as práticas de leitura e escrita devem estar presentes.  

  

Teoria Histórico-Cultural e o Movimento da Escola Moderna/MEM, como 

possibilidades nas práticas pedagógicas das alfabetizadoras 

 

O nosso maior desafio durante a pesquisa foi apresentar os impactos/mudanças nas 

práticas das professoras alfabetizadoras e propor a cultura escrita, na Educação Infantil e no 1º 

ano do Ensino Fundamental, por meio da cultura mais elaborada e vivências com sentido e 

significado à criança, sem roubar sua infância, pois sabemos que a criança merece respeito e 

tem direito de“[...] uma educação que conduza a uma vivência de infância permeada de 

descobertas, brincadeiras e aprendizagens constantes” (ESPÍNDOLA; SOUZA, 2015, p. 51). 

 Assim, levando em consideração a criança e a infância, seus direitos e adequação nas 

práticas dos(as) professores(as), tanto da Educação Infantil quanto no 1º ano do Ensino 

Fundamental, após entrevistas com as alfabetizadoras, apresentamos como sugestões nas 

práticas pedagógicas a Teoria Histórico-Cultural algumas sugestões de atividades propostas 

no Movimento da Escola Moderna/MEM, como possibilidades nas ações das práticas 

pedagógicas dos(as) professores(as), que atuam com as crianças de zero até a seis anos, 

trazendo conceitos significativos, no tocante à infância, como condições necessárias para sua 

humanização. 

Com a intenção de compreender a criança como um ser ativo e protagonista no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento, explicitamos as concepções de criança e 

infância sob a perspectiva da teoria histórico-cultural.    

          Fundamentado na concepção de criança conforme a Teoria Histórico-Cultural, Leontiev 

(1978, p. 39-40) explana: 

[...] no século passado, Engels ao mesmo tempo que[sic] apoiou a ideia da 

origem animal do homem, demonstrou que este, diferenciando-se 

profundamente de seus antecessores animais, se humanizou ao passar pela 

vida social, baseado no trabalho, que este passo transformou a sua natureza e 

estabeleceu o início do desenvolvimento, que, o contrário dos animais, não 

se determina já por leis biológicas, mas pelas novas leis do desenvolvimento 

social histórico. 

 

De acordo com o autor, o homem se humaniza pelas relações sociais, por meio do 

trabalho, transforma e é transforado pela natureza. Estabelece o início do seu 
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desenvolvimento através das leis sociais e históricas, e não por fatores biológicos. De acordo 

com Asbarh e Nascimento (2013, p. 420), a visão de criança, na teoria histórico-cultural, é o 

primeiro aspecto do desenvolvimento: 

O primeiro aspecto a ser realçado da concepção de desenvolvimento da 

teoria histórico-cultural é a compreensão de que a criança não é um adulto 

em miniatura. Há uma constituição infantil específica, tanto física como 

psicológica, que diferenciam adultos e crianças não apenas 

quantitativamente, mas precisamente qualitativamente. Além disso, o 

desenvolvimento infantil não é linear, causado por acumulações sucessivas. 

Há metamorfoses, revoluções radicais no processo de desenvolvimento pelas 

quais passa a criança que irão garantir sua passagem do biológico para o 

cultural.   

 

As transformações no desenvolvimento das crianças ocorrem pela sua inserção no 

mundo histórico, social e cultural, não pelo processo natural do desenvolvimento, como 

alguns/algumas professores(as) acreditam. O desenvolvimento da criança, na teoria histórico-

cultural, diferencia-se de uma linha biológica para uma linha cultural. (VYGOTSKI, 1995).  

Os estudos de Vigotski e seus colaboradores contradizem a concepção vigente até 

recentemente entre nós, de que a criança nasce com potencialidades inatas, que as condições 

de vida e educação ajudam a desenvolver (MELLO, 1999). Para Vigotski, subsidiado em 

Marx, o homem não nasce humano. Ele torna-se humano ao longo do processo da apropriação 

da cultura e suas relações com o outro mais experiente.    

De acordo com ASBARH e NASCIMENTO (2013, p. 426) para conduzir com 

propriedade um trabalho pedagógico com as crianças pequenas, os(as) professores(as) devem 

aprofundar os conhecimentos sobre as teorias de desenvolvimento: 

 
[...] dizer que determinado aluno é infantil ou imaturo, o professor remete-se 

a teorias do desenvolvimento estudadas durante seu curso de formação que 

retratam o desenvolvimento humano como algo maturacional, linear, 

determinístico. E, mesmo sem ter estudado profundamente tais teorias do 

desenvolvimento, são elas que embasam seu trabalho. 

 

 Toda ação pedagógica docente é reflexo de um posicionamento teórico, que pode, às 

vezes, conceber a criança como um ser imaturo ou que não tem maturidade para aprender. É 

preciso romper com esses discursos cristalizados sobre a prática pedagógica e as relações de 

ensino e aprendizagem. A teoria histórico-cultural traz a noção do desenvolvimento humano, 

delegando as instituições educativas serem potencializadoras. 
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Assim, é complexa a formação do(a) profissional que atua com a criança pequena, de 

quem se requer que apreenda as especificidades da infância, a maneira como as crianças se 

relacionam e se apropriam dos conhecimentos, em especial as crianças da Educação Infantil e 

as do 1º ano matriculadas no Ensino Fundamental, com apenas seis anos de idade. Até então, 

as crianças de seis anos eram atendidos pela Educação Infantil. 

          De acordo com Mello e Farias (2010), a conceituação da criança como um ser capaz de 

aprender é condição para que o(a) professor(a) procure novos recursos dentro e fora da 

instituição educativa e/ou escolar, na perspectiva de ampliar suas ideias e iniciativas: 

A concepção de criança capaz de se relacionar com a cultura e com a 

natureza, capaz de interpretá-la e de se aprender, atribuindo ao que se 

aprende um sentido pessoal – que não precisa ser certo do ponto de vista do 

conhecimento científico, [...], uma vez que para isso, a criança terá ainda 

muito tempo para aprender – é chave nesse processo (MELLO; FARIAS 

2010, p. 64). 

 

Nesse movimento dialético entre a criança, a cultura e a natureza, as apropriações da 

criança adquirem um significado essencial em relação ao aperfeiçoamento do pensamento e 

da autoestima. A teoria histórico-cultural define a criança como sujeito ativo, capaz de se 

relacionar com o mundo histórico e social e com a cultura acumulada.  Souza (2007, p. 133) 

destaca que a criança só se desenvolve, isto é, se humaniza, mediante a apropriação da cultura 

e no processo de sua atividade. Assim, a criança, se humaniza mediante a apropriação da 

cultura, pelos seus processos de vida e de educação, por meio das relações sociais e das 

instituições educativas. 

Diante desse cenário de desafios e mudanças na compreensão de criança, de infância, 

na trajetória das políticas educacionais, surgiram recentemente, reflexões, discussões e 

debates gerados por diferentes posicionamentos e dúvidas sobre a ampliação do Ensino 

Fundamental de nove anos e a inclusão das crianças de seis anos nessa modalidade de ensino. 

Quanto à inclusão da criança de seis anos de idade no Ensino Fundamental e a transição entre 

a Educação Infantil e Ensino Fundamental, levantamos alguns questionamentos: Qual o perfil 

da criança da criança de seis anos? O que podemos fazer para respeitar o que é específico da 

infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida como 

experiência de cultura? As instituições infantis ou escolas têm oferecido condições para que 

as crianças produzam cultura? Essas são indagações que levam a reflexões importantes sobre 

a aprendizagem e desenvolvimento da criança, em seu processo de humanização.  
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 Os(as) professores(as), devem favorecer a criação de um ambiente educativo/escolar 

que possa oportunizar que a infância possa ser vivida em toda sua plenitude, que seja um 

espaço e um tempo de encontro de ser criança dentro e fora da instituição educativa. Para 

favorecer o processo de aprendizagem e desenvolvimento é necessário respeitar o triplo 

protagonismo da criança, do (a) professor(a) e da cultura. Portanto, pensando nesse ambiente 

educativo, além da Teoria Histórico-Cultural apresentamos como possibilidades na prática 

pedagógica das professoras pantaneiras, o Movimento da Escola Moderna (MEM).  

O MEM, assim como o PNAIC, trabalha com a formação continuada de 

professores(as), embora seja um movimento independente, e não um programa 

governamental. Propõe situações que favoreçam a apropriação do conhecimento das crianças 

pequenas, através de um processo dialógico e participativo, em uma ação democrática. As 

instituições infantis são vistas como espaço de disseminação cultural e social, com inspiração 

na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, de modo a favorecer a apropriação da linguagem 

escrita. 

 O MEM foi reorganizando durante os anos 1980, tendo como foco a formação 

cooperada e o trabalho inicialmente fundamentado nas ideias da Escola Nova e de Celestin 

Freinet (BARBOSA, 2016) que, posteriormente, viria a optar pela Teoria Histórico-Cultural 

de L.S. Vigotski e J. Bruner. 

 Segundo Nóvoa (1992), a Escola Moderna é uma corrente pedagógica que aposta na 

transformação interna do sistema educativo, do movimento da Educação Nova, ou de teorias 

pedagógicas, que têm em Celestin Freinet164 um dos autores mais destacados.  

 De acordo com Niza (1996), no modelo MEM, a formulação da reconstrução 

cooperada da cultura remete para dois tipos de processos: no primeiro, as crianças e os adultos 

se apropriam da herança cultural; no segundo, pela participação nas atividades autênticas da 

cultura. “O desenvolvimento humano, já na infância, ocorre em condições de interação muito 

especiais com a cultura”. (VIGOTSKI, 1994, p.348).  

 Folque (2014, p. 961) “propõe três aspectos fundamentais: a organização do espaço e 

das atividades, a mediação dialogante do adulto, e os circuitos de comunicação”. Na 

organização do espaço e das atividades, no modelo curricular MEM, o trabalho com as 

crianças se sucede através de um conjunto de áreas básicas de atividades, distribuídas à volta 

 
164Célestin Freinet, professor francês que desenvolveu um método natural de aprendizagem no decurso do seu 

trabalho como docente do 1.º ciclo, iniciado em 1920. 
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da sala e de uma área para o desenvolvimento do trabalho coletivo. As áreas básicas, de 

acordo com Niza (1998), são espaços como: biblioteca e documentação, oficina de escrita, 

laboratório de ciências e experiências, carpintaria e construções, atelier de artes plásticas, 

dramatização e área polivalente165. 

   Nas salas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em especial no 1º ano, deve-se 

valorizar a organização do espaço por áreas temáticas166, onde as crianças têm condições de 

interagir com várias formas da cultura, condição necessária para a formação das máximas 

possibilidades humanas.  

  Na sala de aula, os(as) professores(as) do MEM desenvolvem práticas educativas 

diferenciadas, que merecem destaque. A rotina diária, de acordo com Folque (2014. p.962), é 

organizada pelo Acolhimento em Conselho e planificação; Atividades e Projetos; 

Comunicações, Trabalho Curricular Comparticipado pelo grupo e Sessões de Animação 

Cultural e Balanço em Conselho. As atividades com Projetos estão contidas nas estratégias do 

PNAIC e nas instituições de El e EF do município de Corumbá/MS.      

 As instituições infantis e escolas, nesse processo, oferecem o máximo de situações e 

vivências com a escrita, levando a criança a entendê-la como uma necessidade social e 

cultural, como escrever um texto sobre uma experiência vivida ou montar um livro de 

receitas. O(a) docente ocupa um papel fundamental, pois é responsável por organizar as 

situações de leitura e escrita para as crianças.   

  

Considerações finais 

 

Diante de todo o estudo sobre o PNAIC e a compreensão da linguagem escrita como 

instrumento cultural complexo, concordamos com Mello (2010) na sua argumentação sobre a 

linguagem escrita. Trata-se de um instrumento cultural complexo. Implica rever as formas de 

apresentação e almejar a formação de leitores(as) e produtores(as) de texto, inserindo 

situações de escrita com sentido e função social, evitando o aspecto técnico que contribui 

mais para a formação do analfabeto funcional do que do(a) leitor(a). 

 
165Área polivalente utilizada para reuniões do grupo e apoio a projetos diversos. 
166Áreas temáticas – Estrutura Organizativa do Cenário Educativo do Movimento da Escola Moderna/MEM. 
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          Apreendemos que o PNAIC, as experiências/propostas pelo MEM e a Teoria Histórico-

Cultural aliada à prática fundamentam a apropriação da leitura e da escrita pela criança, 

evitando a aplicação de atividades sem sentido, para a formação de leitor(a) e produtor(a) de 

texto.  

        O desafio da escola é deixar de trabalhar a leitura e a escrita de forma estática e 

imobilizada (ARENA, 2006). As crianças precisam participar criticamente da cultura escrita, 

experimentando de diversas formas os modos de pensar a escrita. Os aportes teóricos apontam 

para a obrigatoriedade de refletir sobre a concepção de leitura e escrita na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental. “Nessa perspectiva, defendemos a produção de sentidos pelas 

crianças para a linguagem escrita e a formação da atitude leitora/autora” (MELLO, 2015, p. 

190).  

Enfatizar as ações das professoras alfabetizadoras propostas para o 1º ano do EF e 

falar do PNAIC foi um desafio enfrentado neste estudo, principalmente sob a perspectiva de 

quem participou, vivenciou as formações e acompanhou as práticas dos(as) professores(as) 

alfabetizadores(as) no município de Corumbá/MS. A situação mais desafiadora foi o 

distanciamento necessário entre a professora formadora e alfabetizadora e a pesquisadora.  

 Sublinhamos que há, ainda, amplas viabilidades de conhecimentos e pesquisas em 

relação à temática. Foi gratificante chegar até aqui e poder compartilhar com os(as) 

leitores(as) e pesquisadores(as) as ações delineadas, que contribuíram/contribuem para uma 

boa prática pedagógica. Almejamos uma educação de qualidade, tendo em mente o triplo 

protagonismo entre a criança, o professor e a cultura. 

  Portanto, convidamos você, leitor(a), pesquisador(a), professor(a) alfabetizador(a), a 

empreender desafiadoras incursões nas salas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

sobre a apropriação da linguagem escrita e a formação de atitude leitora nas crianças.  
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Resumo: Esse artigo vincula-se às pesquisas realizadas no Grupo Alfabetização, Leitura, Escrita e 

Trabalho Docente na Formação de Professores – ALLE-AULA – da Universidade Estadual de 

Campinas, mais especificamente, a um projeto financiado pelo CNPq- Processo nº 401404/2016-1 

(Projeto-Mãe). Articularemos dois trabalhos de pesquisa: 1. uma Iniciação Científica, que realizou o 

levantamento de  pesquisas  acadêmicas  que buscaram compreender como tem sido realizado o 

trabalho com a leitura de  literatura com crianças de zero a cinco anos;  2. uma tese de doutorado cuja 

proposta é refletir sobre as práticas de leitura de literatura com crianças de berçário para compreender 

os sentidos que se produzem durante as leituras e o manuseio dos livros pelas crianças. Isto posto, 

apresentaremos neste texto a relevância das práticas de leitura literária com crianças de zero a três 

anos e onze meses, em creches, a fim de compreender a relevância dessa prática e suas possíveis 

implicações no processo de alfabetização.  
 

Palavras-chave: Leitura literária, Leitura na creche, Leitura literária e alfabetização. 
 

 

Um ponto de partida 

 

 “A interação e a linguagem são constitutivas do conhecimento” (SMOLKA, 1987). 

Esta argumentação, segundo a pesquisadora citada, ganha força a partir da observação da 

variedade de significações produzidas por crianças durante o processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita. Em sua pesquisa a autora destaca a (inter)discursividade no processo de 

aquisição da linguagem escrita.  

 Nessa direção, este trabalho visa apresentar a relevância da leitura literária para o 

desenvolvimento da linguagem e do imaginário por meio da interação das crianças com seus 

pares e com o adulto mediador, demonstrando a importância de iniciar o processo de leitura 

já na creche, com crianças bem pequenas, a partir do trabalho com a leitura de literatura. 

O recorte feito a partir do texto literário se justifica a partir de dois pressupostos: 1 

pela necessidade de um trabalho voltado para o desenvolvimento dos campos imaginário e 

estético, os quais a escola deve assumir como função promover; 2. pelo fato de que a 
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literatura167 deve ser compreendida, tal como na perspectiva de Cândido  (2017), como um 

direito.  Segundo ele: 

 

[…] A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos 

os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa 

viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma 

espécie de fabulação (CÂNDIDO, 2017, p. 176). 

 
 Cândido (2017) afirma ainda que literatura é uma forma de criação e manifestação 

universal de todos os homens, em todos os níveis da sociedade e que ninguém consegue ficar 

vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, assim sendo, conclui 

que a literatura corresponde a uma necessidade universal e constitui, portanto, um direito. 

Nesse sentido, vale reproduzir novamente as palavras do autor: 

 

Cada sociedade cria suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de 

acordo com seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas 

normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e atuação deles. Por isso, 

é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso 

de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um 

como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade 

preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas 

manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma 

e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de 

vivermos dialeticamente os problemas. (CÂNDIDO, 2017, P.177). 
 

 Face aos enfoques apresentados é importante ressaltar que a literatura, por ser tomada 

como um veículo de instrução e educação e considerada uma forma de manifestação dos 

valores de uma determinada sociedade, ela é um fator de humanização. Nesse aspecto em 

particular faz-se necessário destacar a importância do contato com os textos literários desde a 

primeiríssima infância, uma vez que as crianças desta faixa etária não são incapazes de 

participar, tampouco de atribuir sentidos mediante as situações de leitura. Nessa direção: 

 

Quanto mais cedo a criança se aproxima do mundo dos livros e do universo 

cultural proporcionado pela literatura, a familiaridade dela trará [dentre 

outras coisas] segurança em si própria e a possibilidade de imaginação e de 

criação de fantasias e compreensão da realidade. E, certamente, ela poderá 

gostar de livros e da literatura (PARREIRAS, 2012, p. 21). 
 

   Ana Luíza Smolka, por seu turno, destaca, na apresentação do livro Imaginação e 

criação na infância (2009, p.7), o enfoque dado por Vigotski acerca da importância do 

 
167Referimo-nos à literatura entendendo com Cândido que ela corresponde “a todas as criações de toque poético, 

ficcional ou dramático em todos os tipos de cultura, desde o folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas  

da produção escrita das grandes civilizações. (CÂNDIDO, 2017, o. 176). 
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imaginário para o desenvolvimento da atividade criadora do homem, no qual o pesquisador 

faz entender a relevância do trabalho pedagógico nesta construção.   

 Cristofoleti e Ometto (2016, p. 68) nessa direção, destacam o importante papel do 

professor em promover o acesso da criança às formas culturais e enfatizam que “quanto mais 

rica for a experiência social e cultural, mais possibilidades essa criança terá de criação e de 

imaginação”. 

 Em relação à produção de sentidos, no texto “Da leitura como produção de sentido”, 

Jean Marie Goulemot chama a atenção para os sentidos e os gestos de leitura. Logo no início 

o autor destaca que “a leitura é sempre produção de sentido” (GOULEMOT, 2011, p.107). 

Para este pesquisador, o sentido se constitui por meio de uma leitura que é histórica e datada, 

que nasce do trabalho que se opera entre o leitor e a situação de leitura “para além das 

palavras, do agrupamento de frases, sobre o texto.” (GOULEMOT, 2011, p.108). 

Por essa via, há que se assinalar, ainda na perspectiva desse autor, que “somos um 

corpo leitor” (GOULEMOT, 2011, P. 109) e que por meio de diversas sensações nos 

colocamos em diferentes posições durante a leitura. Portanto, a possibilidade de constituir 

sentidos se dá por meio destas atitudes. Nessa direção, acrescenta Goulemot, “nosso corpo lê, 

e não somente pelo viés dos olhos ou de nosso psiquismo, uma vez que há uma invasão do 

sentido por parte da consciência” (GOULEMOT, 2011, p. 109). 

 Colomer (2017, p.26) por sua vez ressalta que o trabalho com a literatura possibilita a 

apropriação da linguagem e das formas literárias pelas crianças, promovendo o 

desenvolvimento de suas competências interpretativas. Por essa via a autora ressalta que 

 

as crianças imersas em um contexto literário estimulante progridem muito 

mais rapidamente: a familiarização com diferentes possibilidades de 

estruturar uma narrativa ou alguns versos, nas expectativas sobre o que se 

espera dos diferentes tipos de personagens, na existência de regras próprias 

de gêneros narrativos ou poéticos determinados, no leque de figuras retóricas 

disponíveis, etc. Assim, um conto encadeado ou um cumulativo, uma trama 

ou uma adivinhação, uma personificação ou um herói épico, uma metáfora 

ou as possibilidades brincalhonas de uma polissemia serão coisas familiares 

muito antes do que alguém tenha se preocupado em cataloga-las, nomeando-

as do modo como são conhecidas (COLOMER, 2017, P.29). 
 

Com base no que foi exposto até aqui, há que se considerar a importância da leitura de 

literatura para crianças bem pequenas no processo de constituição da subjetividade e da 

formação do leitor, uma vez que o livro de literatura, enquanto produto social e humanizador 
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permite o contato da criança com diferentes situações humanas que permeiam a vida e a 

própria obra literária.  

 Pela ótica de Vigotski assumimos que a leitura é uma prática cultural, portanto social, 

construída historicamente, na relação com outro, por meio da linguagem. É, pois, nessa 

relação com o outro, mediado pela linguagem, que o sujeito se constitui e constrói a sua 

história, ao mesmo tempo em que é constituído por ela.  

 Para o pesquisador russo os produtos culturais humanos (signos) estabelecem a relação 

entre o homem e o meio, todavia, para que esta interação ocorra faz-se necessária a presença 

do outro. Assim, as relações que a criança estabelecer com o mundo, mediadas por outros 

sujeitos, permitirão sua apropriação das significações que são socialmente construídas. Para 

Vigotski (2007, p.100) “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e 

um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as 

cercam”. 

 O autor ainda chama a atenção para a relação entre aprendizado e desenvolvimento e 

diz: 

que um aspecto essencial do aprendizado é criar a zona de desenvolvimento 

proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários processos internos de 

desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança 

interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus 

companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das 

aquisições do desenvolvimento independente da criança (VIGOTSKI, 2007, 

p.103). 
 

 Dessa perspectiva, pode-se compreender que o processo de aprendizado acontece na e 

pela interação social, por isso considerar o papel mediador do professor é essencial, no caso 

específico deste estudo, para o favorecimento do contato das crianças desde cedo com o livro 

e com a leitura de literatura. 

É importante deixar claro que não é propósito deste estudo restringir o papel da literatura 

a objetivos puramente pedagógicos, mas, apresentar a possibilidade e a relevância deste 

gênero como instrumento para o ensino da língua. Uma vez que a leitura literária oferece 

entretenimento e permite ao leitor repensar suas vivências e fazer uma leitura dialética do 

mundo, ela passa a ser um objeto com o qual o leitor se identifica, tornando-se um importante 

veículo de informações e novas aprendizagens.  

 Na esteira dessas considerações e levando em conta a concepção de alfabetização que 

pressupõe o aspecto discursivo da linguagem, entendemos que ler não é somente decodificar 

as palavras de um texto, mas compreender e interpretar criticamente o que está sendo dito a 
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partir do contexto e da situação imediata de produção mediada também pelas muitas palavras 

alheias que constituem o leitor.  

 Para Bakhtin (2009, p.96) a compreensão é tratada como descodificação e não deve 

ser confundida com identificação. Segundo o autor, o signo é descodificado, somente o sinal é 

identificado, por ser uma entidade de conteúdo imutável. A palavra (sinal) se torna signo 

quando ganha sentido particular por um contexto ou uma situação. Este mesmo pesquisador 

destaca ainda que os fenômenos culturais - aqui a leitura, a literatura e a alfabetização - são 

constituídos nas e pelas relações, sempre dialógicas e interativas entre os sujeitos, por isso, ao 

mesmo tempo em que são constituídos pelos sujeitos, são também constitutivos dos mesmos. 

 Deste modo, pensar sobre o trabalho pedagógico com vistas na aprendizagem da 

leitura compreensiva e crítica, considerando as interações e a mediação do outro por meio da 

linguagem, faz-se necessário olhar para as práticas de leitura que o acompanham, no caso 

deste estudo, da leitura de literatura, afinal, o livro é um produto cultural e, portanto, um 

signo.  

 Assim sendo, serão apresentados a seguir alguns pressupostos sobre a alfabetização 

para que possamos pensar na inter-relação entre este processo com a leitura de literatura, a 

partir da perspectiva enunciativo-discursiva, assumida nesse trabalho. 

 

Alfabetização e leitura: alguns pressupostos.  

 Partimos da premissa de que a alfabetização não é um fenômeno que acontece 

naturalmente, ao contrário, há que se ensinar a ler na perspectiva da compreensão ativa e 

responsiva (BAKHTIN, 2003) e não somente a decodificação das palavras de um texto. 

Diante disso indagamos: 1. Existe diferença entre alfabetizar e ensinar a ler? 2. O processo de 

aprendizagem da leitura segundo a concepção apresentada anteriormente pode ter início com 

crianças bem pequenas? Como? 

 Dentre as preocupações apontadas e bastante discutidas no meio acadêmico acerca da 

alfabetização, a que ocupa lugar central é o baixo nível de proficiência dos alunos na leitura e 

na escrita.  

 Rojo (2010), ao comentar uma crônica escrita pelo economista Cláudio de Moura 

Castro para a revista Veja168 no ano de 2003, na qual ele faz sérias críticas à qualidade do 

ensino da língua materna no Brasil, mais especificamente em relação à alfabetização, tendo 

 
168CASTRO, C. M. Lições de futebol. Revista Veja, Ediçãob1807, coluna Ponto de Vista. 18 jun. 2003. Abril 

Cultural, SP. 
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como referência o PISA169, demonstra, dentre outras coisas, que o Brasil não tem problemas 

com a alfabetização do alunado, mas, com o desenvolvimento das capacidades leitoras em 

nível de compreensão/interpretação crítica e competente dos textos. Nessa direção, destaca a 

autora: “não basta alfabetizar” (ROJO, 2010, p.18), é preciso alfabetizar e letrar170.  

 Com base nesse pressuposto apresentado por Rojo consideramos importante retomar 

uma questão já bastante discutida, mas de extrema relevância, que é a de como pensar na 

alfabetização para além do ensino do código e das formas da língua, por meio de palavras 

soltas, mas levando em conta os sentidos que elas assumem dentro de um contexto, a partir de 

um enunciado, no caso desse estudo, a partir do texto literário, que se trata de uma forma de 

enunciação impressa. 

 Levando em conta a concepção de Bakhtin (2009) de que a língua é viva e que toda 

enunciação é produto da interação entre indivíduos pertencentes a uma determinada 

sociedade, tais enunciações são, por sua vez, determinadas pelas relações sociais. Assim 

sendo, a alfabetização, dentro desta perspectiva, deve partir de situações reais de uso da 

língua/linguagem, enquanto discurso, levando em conta o contexto e as situações imediatas de 

produção dos enunciados. Diz o pesquisador russo: “a situação e os participantes mais 

imediatos determinam a forma e o estilo ocasionais da enunciação” (BAKHTIN, 2009, 

p.118). 

 Para sustentar o trabalho de alfabetização na perspectiva discursiva, é importante 

observar, antes de mais nada de que não é possível conceber a alfabetização e a leitura como 

processos distintos, mas entrelaçados e simultâneos.  

 Segundo Rojo (2002) alfabetizar-se é “a ação de se apropriar do alfabeto, da ortografia 

da língua que se fala” (ROJO, 2010, p. 23), enquanto que leitura, pressupõe um ato de 

cognição e compreensão que evolve também uma relação entre discursos, anteriores, atuais e 

posteriores (ROJO, 2002, P. 3). Isto equivale dizer que a alfabetização, tal como a 

concebemos neste estudo, pressupõe a apropriação dos códigos da língua em meio ao 

funcionamento da linguagem.  

  Nessa direção, trata-se não somente de aprender o código, mas de compreender um 

enunciado em relação a outros enunciados mediante uma situação concreta de enunciação e, 

 
169 Programa Internacional de Avaliação de Alunos. 
170 Em função dos limites e objetivos deste texto não discorreremos sobre o conceito de letramento. Para maiores 

informações sobre o significado de letramento, consultar: KLEIMAN, Angla B. (org). Os significados do 

letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado das Letras, 1995. 
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gerar a partir dos sentidos produzidos, outros enunciados, que são as réplicas ou respostas. 

Rojo considera que 

Ler envolve diversos procedimentos e capacidades (perceptuais, práxicas, 

cognitivas, afetivas, discursivas, linguísticas), todas dependentes da situação 

e das finalidades de leitura, algumas delas denominadas em algumas teorias  

de leitura, estratégias (cognitivas e metacognitivas)171 (ROJO, 2002,p.2). 
 

 A pesquisadora supracitada, no mesmo texto referenciado, destaca que a leitura crítica 

prevê o desenvolvimento da capacidade de compreensão e que para tanto, se faz necessária a 

ativação de conhecimento de mundo, a antecipação de conteúdos, o levantamento de 

hipóteses, a localização e comparação de informações, a generalização e a produção de 

inferências.  

  Não obstante, vale destacar as estratégias que Rojo (2002) aponta como essenciais 

para a compreensão de um texto. São elas : 1- Capacidade de apreciação e réplica, que 

permite ao leitor  situar o texto no seu contexto de produção e saber dizer quem é o autor? 

Para quem ele escreve? Em que situação escreve? Em que veículo? Com que finalidade? Qual 

a sua posição social e ideológica? 2. Definição das metas da atividade de leitura, possibilita 

saber o por que está fazendo tal leitura; 3. Estabelecer relações de intertextualidade, esta 

estratégia permite ao leitor colocar um texto em relação a outros textos já conhecidos e a 

partir destes emitir uma resposta ou réplica; 4. Estabelecer relações de interdiscursividade, 

que se trata de perceber ou colocar um discurso em relação com outros discursos já 

conhecidos, que estão tramados a este discurso, são as paródias; 5. Perceber outras 

linguagens, se trata de perceber que imagens, sons, imagens em movimento, diagramas, 

gráficos, entre outros, são também elementos constitutivos dos sentidos do texto e não 

somente a linguagem verbal; 6. Elaborar de apreciações estéticas e ou afetivas,  prevê  a 

reação diante do texto, dizendo se gostou ou não, se achou belo ou feio, etc.; 7. Elaborar de 

apreciações éticas ou políticas, trata-se de discordar, concordar, criticar e avaliar os valores 

colocados em circulação. Esta última capacidade leva à réplica crítica, importante para a 

cidadania.  

 Face ao exposto, apresentaremos a seguir algumas considerações que vão na direção 

de compreender de que forma o texto literário pode contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias leitoras, bem como a importância de se começar este trabalho ainda na creche, com 

crianças bem pequenas. 

 
171 A autora consultar os seguintes textos: KLEIMAN, A (1989) Texto & Leitor – Aspectos cognitivos da leitura. 

Campinas: Pontes, 1999 e  KLEIMAN, A (1989) Leitura: Ensino e pesquisa. Campinas: Pontes 
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Começando a desenvolver desde o berço a prática leitora: contribuições do texto 

literário  
 

Parece que o gosto pelos livros cresce com a inteligência, um pouco abaixo 

dela mas no mesmo tronco, como toda paixão se faz acompanhar de uma 

predileção pelo que cerca seu objeto, pelo que tem relação com ele e que na 

sua ausência continua a falar dele. (PROUST, 2003,P. 39). 
 

 As referências apresentadas até esse ponto nos permitem considerar a importância da 

leitura para bebês e crianças, enfatizando a importância dos livros literários na constituição 

humana. A esse respeito Cadermatori (2007) afirma que o processo de constituição do sujeito 

depende de sua formação conceitual e que esta, por sua vez, está ligada aos padrões de 

interpretação oferecidos pelas diferentes manifestações culturais, entre elas e com  destaque a 

obra literária. Segundo a autora 

A obra literária recorta o real, sintetiza-o e interpreta-o através do ponto de 

vista do narrador ou do poeta. Sendo assim, manifesta, através do fictício e 

da fantasia, um saber sobre o mundo e oferece ao leitor um padrão de 

interpretá-lo. Veículo do patrimônio cultural da humanidade, a literatura se 

caracteriza, a cada obra, pela proposição de novos conceitos que provocam 

uma subversão do já estabelecido. (CADERMATORI, 2007, p. 22 -23) 
 

Esse potencial formativo da leitura é referência na obra de Michèle Petit, para quem “a 

leitura não é uma atividade isolada: ela encontra - ou deixa de encontrar - o seu lugar em um 

conjunto de atividades dotadas de sentido” (PETIT, 2008, p. 104). A esse respeito escreveu 

Pettit: 

a leitura é uma arte que se transmite, mais do que se ensina, é o que 

demonstram vários estudos [...] Na maioria das vezes, tornamo-nos leitores 

porque vimos nossa mãe ou nosso pai mergulhados nos livros quando 

éramos pequenos, porque os ouvimos ler histórias ou porque as obras que 

tínhamos em casa eram tema de conversa (PETIT, 2009, p. 22). 
 

A autora sublinha ainda, a importância de sujeitos que possibilitam a aproximação do 

leitor com os textos, “contagiando” os outros sujeitos com o gosto pela leitura. Petit (2008) 

considera que o mediador do livro pode ser um professor, um bibliotecário, um livreiro, um 

animador voluntário de associação, um militante sindical, um amigo, enfim, alguém com 

quem cruzamos, alguém cujo foco não esteja apenas nos livros, mas principalmente nas 

pessoas, alguém que tenha a preocupação, a todo instante, de construir pontes entre leitor e 

textos.  

 Por essa via há que se assinalar Parreiras (2012), que ao citar o estudo de Diane Mc 

Guinness “Cultivando um leitor desde o berço”, destaca que  
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bebês estimulados por falas e cantigas contam com uma linguagem rica. 

Imitam sons, repetem, respondem a estímulos variados. A autora defende a 

necessidade de interagirmos com o bebê pela linguagem: fala, cantigas, 

histórias, jogos, ou seja, situações que envolvam a palavra e o som. 

(PARREIRAS, 2012, p.55) 
 

 Teixeira e Dickel (2013) por sua vez, apontam a importância da mediação do adulto 

para que a criança estabeleça as relações com o mundo cultural através da leitura e adquira a 

capacidade de simbolização. Porém, essa mediação, segundo as autoras, se dá através da 

construção de uma interação desde a primeira infância, com a comunicação, através de 

práticas que sustentem as necessidades básicas dos bebês que aos poucos, vão estabelecendo 

conexões e ampliando seu vocabulário. Situadas nessa linha, complementam: 

 

A capacidade de simbolização só é possível em razão dos processos internos 

de desenvolvimento que foram despertados pelo aprendizado e que são 

capazes de operar somente quando a criança interage com o outro, ocorrendo, 

dessa forma, a internalização dos processos que fazem parte do seu 

desenvolvimento. (TEIXEIRA, DICKEL, 2013, p.4). 

 

 Vale a pena, nesse ponto, citar Facchini (2009) para destacar que o  

 

bebê como parceiro de interação [é] capaz de produzir conhecimentos e 

atribuir sentidos através da prática de leituras compartilhadas. À tradicional 

preocupação com o futuro leitor ou com a estruturação do hábito de leitura, 

contrapõe-se veementemente com o investimento no leitor possível do 

presente proporcionando-lhe a apreciação, o gosto pela leitura. Pois, acredita-

se que o gosto precede o hábito. E que sem o gosto, o hábito da leitura não 

tem sentido. (FACCHINI, 2002, p.161). 
 

 Outro aspecto importante ressaltado no artigo de Facchini é o de proporcionar um 

ambiente adequado, prazeroso e convidativo para a realização de leitura, como por exemplo 

as Bebetecas. Segundo a autora, ambientes como esse são lúdicos, estimulam vínculos de 

afeto, através da observação, da escuta e da partilha de emoções e sentimentos, que só a 

leitura de um livro proporciona, além de que momentos assim, criam aos poucos a 

familiaridade com o ambiente de leitura.  

 Além disso, Pereira, Frazão e Santos (2012) nos explicam, complementando que além 

de um ambiente adequado, a escolha de livros literários infantis são de extrema importância 

uma vez que trazem assuntos do mundo infantil e sentimentos mais presentes na infância, a 

fim de que o público ouvinte – bebês e crianças pequenas – criem uma relação afetiva com o 
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livro e seus personagens, abrindo possibilidades para que esses pequenos vivam um intenso 

processo de humanização. Para as autoras,  

 

o processo de humanização, nesta perspectiva, envolve uma educação que 

não dicotomiza educar e cuidar. Sabemos que para ser feliz não basta 

estarmos limpos, descansados e bem alimentos. É preciso muito mais, 

existem necessidades humanas que são criadas no mergulho que 

vivenciamos desde o nascimento, na sociedade e na cultura. Neste sentido, 

os elementos simbólicos, presentes na cultura, constituem nossas alegrias 

culturais, que constroem o que temos de mais humano (PEREIRA, 

FRAZÃO, SANTOS, 2012, p.8). 
 

Nesse aspecto em particular é interessante lembrar de Cândido (2002, p. 85) para 

sustentar a ideia de que a literatura “não corrompe, nem edifica, mas trazendo livremente em 

si o que chamamos o bem e o chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz 

viver”, desse modo, destacamos o importante papel da literatura na constituição do sujeito, 

papel que às vezes não tão evidente, mas que pode atuar no subconsciente permeando o leitor 

sem que este perceba.  

Posto isto, a leitura da literatura pode também ser uma experiência importante para 

bebês e crianças até 5 anos de idade uma vez que a leitura da literatura é uma experiência 

simbólica e de imaginação/criação.  Held (1980) especialmente enfatiza que 

A imaginação, como a inteligência ou a sensibilidade, ou é cultivada, ou 

atrofia. Pensamos que a imaginação de uma criança deve ser alimentada, que 

se existe – com a condição de que não se estabeleçam receitas – uma 

pedagogia do imaginário, que tal pedagogia está a caminho […] Seria 

preciso apenas desenvolvê-la. (HELD, 1980, p.46) 
 

A experiência simbólica vivida pelos sujeitos a partir da leitura da literatura é 

possibilitada pela função psicológica superior de imaginar-se em condição distinta da própria 

existência – ainda que o sujeito não se aperceba conscientemente de tal condição – e, por isso 

mesmo, de criação de novas possibilidades de vivências. Esse potencial de 

imaginação/criação aberto pela leitura da literatura parte dos conceitos de Vigotski (1989), 

para quem a imaginação é uma formação específica do homem, que destaca sua atividade 

criadora e dá lugar fundamental à educação e às relações de ensino como fonte de apropriação 

e elaboração de novas atitudes e vida. Para esse autor, o imaginário e a origem da função 

criadora precisam, ambos, serem estimulados durante toda a vida humana. A respeito disso, 

Pino (2006), estudioso de Vigotski destaca:  
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A função criadora do imaginário pode fazer surgir entes novos, experiências 

nunca experienciadas, sentimentos nunca sentidos, mundo nunca vistos. 

Produções imaginárias que, na maioria das vezes, constituem a dimensão 

irreal do mundo real e que só pela inspiração poética podem entrar no 

mundo simbólico dos humanos. (PINO, 2006, p.59). 
 

A partir destes pressupostos, pode-se dizer que a leitura de um texto não deve ficar 

presa nos seus próprios limites; pelo contrário, o movimento em que se instaura a leitura é 

dotado de cotejamento de experiências, de contextos e da realidade dos sujeitos inseridos 

neste processo interativo.  

Neste sentido, uma vez que a leitura afeta o sujeito em vários sentidos: ela possibilita a 

que desde cedo as crianças e bebês já se reconheçam no mundo, como parte dele, como 

sujeitos, apropriando-se da cultura humana; desenvolve a possibilidade de simbolização, 

imaginação e criatividade, permitindo a criação de diálogos, o desenvolvimento da linguagem 

e ampliação do vocabulário; cria condições para que uma mente criativa, poética, inventiva e 

crítica se desenvolva, principalmente com a leitura dos textos literários. E ainda, promove a 

interação e a afetividade, além de ser um momento de descontração e prazer entre o leitor e os 

ouvintes, construindo o prazer e o hábito de leitura. 

 

A leitura da literatura a favor do processo de simbolização da escrita: considerações. 

 As vozes que aqui invocamos, mesmo correndo o risco de sermos redundantes e 

apresentar o que já está posto em muitas pesquisas, permite-nos (re)afirmar que a leitura e a 

escrita são fenômenos culturais cujo processo de aprendizagem é mediado, principalmente, 

por meio da linguagem em situações de interação e que por isso, ao mesmo tempo em que 

constituem os sujeitos, são constitutivos dos mesmos, nessa direção, estão envoltos pelas 

práticas sociais nas quais o sujeito está inserido. A respeito disso Terzi (1995, p.94) observa 

que “a exposição da criança a frequentes leituras de livros a leva a desenvolver-se como 

leitora já no período pré-escolar”. 

  Mortati (2018) ressalta que  

a perspectiva do interacionismo se baseia no texto como concretude da 

língua e materialização do discurso, ler e escrever, ensinar e aprender a ler e 

escrever envolvem transitividade semântica, e seu objeto é o texto 

(MORTATI, 2018, p.131). 
 

Para finalizar, mas não para terminar, se compreendemos que o trabalho com o 

imaginário é fundamental para a experiência simbólica vivida pelos sujeitos, entendemos que 

tal como a brincadeira, a literatura tem a potência de também possibilitar abertura ao 

simbólico, o que ampliaria possibilidades ao processo de simbolização da escrita pelos 
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sujeitos uma vez que a imaginação é o caminho utilizado pela narrativa para se chegar à 

experiência simbólica e para transbordar a visão do homem (BAKHTIN, 2003), agindo de 

modo novo como se se encontrasse em uma situação real (LARROSA, 2002).  

Nossa aposta é que ao ler literatura para bebês e crianças pequenas trabalhando a favor da 

compreensão da interação verbal instaurada pela leitura damos feições aos personagens, cores 

aos cenários e voz a todas as palavras que tomam forma e significados escapando de uma 

alfabetização passiva, caracterizada apenas pela percepção do componente normativo do 

signo linguístico no qual o reconhecimento – do signo – predomina sobre a compreensão da 

linguagem em funcionamento. (BAKHTIN, 2009) 
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Resumo: Este trabalho objetivou tecer uma discussão acerca da relevância da prática cultural de 

produção coletiva de textos na Educação Infantil como uma possibilidade de aproximar a criança 

pequena da língua materna, bem como, de proporcionar o desenvolvimento de diversas habilidades 

relacionadas a lectoescrita, e essencialmente, de dar início à formação do leitor e produtor de textos. 

Como metodologia adotamos a Pesquisa bibliográfica, a fim de fundamentar as nossas concepções 

acerca da temática abordada. Dentre os teóricos que dedicam-se a estudar o referido objeto, buscamos 

aprofundamento teórico nos seguintes: Cavalheiro e  Santicioli, (2017); Brandão e Leal (2014); 

Girão;Lima;Brandão (2007); Ferreiro (2000); Jolibert (2006), dentre outros. Diante das leituras e das 

reflexões realizadas, concluímos que a produção de textos coletivos na Educação Infantil, apresenta-se 

como um percurso metodológico estimulador do desenvolvimento cognitivo da criança, bem como, de 

sua formação enquanto produtor autônomo de textos.  

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Produção de textos Coletivos. Crianças produtoras de 

textos.  

 

Introdução 

 

 O referido trabalho aborda a produção de textos coletivos na Educação Infantil, 

como um dos percursos metodológicos a ser trilhado para que a criança tenha a possibilidade 

de tornar-se um produtor autônomo de textos. A Educação Infantil, há muitos anos perdeu seu 

caráter assistencialista e vem apresentando-se como o ponto de partida para o 

desenvolvimento de competências e habilidades capazes de contribuir para a formação 

integral do cidadão. Formar, integralmente o cidadão, é oferecer-lhe condições de 

aprendizagem que, o permita conhecer o mundo, e nele, agir de maneira consciente, buscando 

conhecimentos e fazendo uso social deles, e um dos caminhos mais eficazes nessa busca é 

firmado sobre o tripé: leitura, escrita e produção. 

Ao se falar em produção de textos, geralmente, subentende-se que somente as 

crianças que leem e escrevem convencionalmente são capazes de realizá-la, o que configura-

se como um grande equívoco, pois a produção textual não pode ser entendida como uma 

prática mecânica de escrita, produzir textos, vai além da escrita organizada e legível, produzir 

textos também envolve um ato de comunicação, de representação da fala, de exposição de 

ideias e experiências.  



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1070  

 

Dessa forma, acreditamos que as crianças da Educação Infantil podem ser autoras 

de textos, desde que vejam sentido nessa produção e participem de forma interativa, onde seus 

pensamentos e concepções sejam valorizados e ganhem forma através da linguagem escrita. 

Uma prática influenciadora da ideia citada acima, é a produção de textos 

coletivos, que pode e deve iniciar-se ainda na Educação Infantil, pois as situações de escrita 

coletiva na Educação Infantil apresentam-se como um dos caminhos para a inserção da 

criança pequena no universo da produção textual. (Brandão e Lima, 2014)  

Produção coletiva de textos: do que se trata? 

Segundo Girão; Lima e Brandão (2007), produção coletiva de textos é a atividade, 

vivenciada mais comumente no espaço escolar, em que os alunos junto com a professora 

constroem um texto escrito que, geralmente, é registrado pela docente. Dessa forma, a escrita 

coletiva é uma atividade que tem como característica a ampla possibilidade de interação, já 

que se trata de uma situação em que esta acontece em duas dimensões: entre o grupo que está 

produzindo o texto (alunos-alunos e alunos-professora) e entre o grupo como todo e seu(s) 

interlocutor(es). 

A produção coletiva de textos apresenta-se como uma atividade especialmente 

interessante, pois permite aos alunos observar atos de escrita do professor e “[...] são expostos 

a um modelo mais experiente de produtor de textos, sobretudo, se ele (o professor) expressa 

oralmente as decisões que está tomando durante a escritura do texto”. (Melo e Silva, 2006, p. 

90) 

A exposição aos modelos de textos produzidos por um produtor mais experiente é 

fundamental para que as crianças pequenas tenham contato com os diversos tipos de textos, 

com a maneira como são produzidos, bem como, com o conhecimento acerca do uso social de 

cada tipo de texto, que na produção coletiva, deve ser esclarecido por meio da mediação 

docente antes ou mesmo no ato da produção. 

A criança que tem contato com a língua escrita, poderá pensar a respeito dela, 

ainda que não faça de próprio punho. Nesse caso, enquanto dita um texto para o professor 

registrar, ela também pensa e produz escrita. Portanto, diante dessas situações a criança tem a 

oportunidade de familiarizar-se tanto com a língua quanto com as diversas maneiras em que 

ela pode ser escrita, pois na escrita coletiva de textos o professor (escriba), é quem assume a 

função de grafar o texto produzido pelas crianças, assim: 
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[...] o professor serve de modelo, mostrando ao aluno como um escritor faz: 

mediando as discussões com a sala, negociando vocabulário ou trechos da 

história, riscando trechos, refazendo, lendo e corrigindo. Trata-se, portanto, 

de um procedimento demorado, que requer tempo e planejamento. 

Dificilmente esse trabalho acontecerá ao logo de uma aula somente. Tanto 

para os adultos quanto para as crianças, esse deve ser um processo prazeroso 

e de aprendizagem, com todas as etapas respeitadas. (CAVALHEIRO e  

SANTICIOLI, 2017, p. 194)  
 

A Educação Infantil é um segmento de ensino, onde deve prevalecer o aprender 

por meio da ludicidade, as brincadeira e os jogos deixam a aprendizagem mais prazerosa e 

possibilitam às crianças maior interatividade e sociabilidade, o que permite o 

desenvolvimento infantil nos diversos aspectos: social, afetivo, cognitivo, motor, etc. 

Dessa forma, acreditamos que o momento da vivência dos pequenos na Educação 

infantil, é primordial para serem construídas as bases da aprendizagem, necessárias por toda a 

sua vida escolar. Pois, é durante essa fase, que a criança pode ser estimulada com mais afinco 

e dela podem ser esperados resultados positivos em relação aos estímulos aplicados.  

Portanto, se quisermos formar crianças produtoras de textos e cidadãos capazes de 

fazer uso social da leitura e da escrita, devemos iniciar o trabalho o quanto antes, pois ler e 

escrever de forma consciente não se dar de uma hora para outra, ocorre por meio de um 

processo complexo que requer cuidado, estudo, mediação e muita motivação para os que nele 

estão inseridos.  

Quando abordamos a motivação, citada acima, queremos nos referir ao sentido 

dado ao processo de produção de textos, seja coletivo ou individual. Em quaisquer das 

situações, a criança precisa encontrar um sentido naquilo que faz. Nesse momento, a 

mediação docente é de suma importância, pois cabe à professora mostrar o porquê e o para 

quê se produz textos, qual a serventia do texto, onde encontramos os textos, enfim, às crianças 

é necessário, não apenas aprender a produzir textos, mas ainda, encontrar o sentido de sua 

utilidade. 

Nessa perspectiva, é que faz-se necessário trazer a relevância do papel docente 

nesse contexto: 

[...] na produção coletiva, a professora tem uma função tripla: ela é escriba, 

mediadora e coautora. Assim, além de assumir o papel de grafar o que o 

grupo dita durante a construção do texto e de, igualmente, pensar sobre o que 

dizer e como dizer, a docente cumpre a importante função de mediar as 

interações que se estabelecem no decorre da atividade, algo que, tem um 
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impacto notável no que é formulado pelas crianças e, consequentemente, 

expresso no texto. (GIRÃO;BRANDÃO, 2014, p. 127) 
 

Portanto, para que as professoras possam mediar de forma coerente as atividades 

de produção coletiva de textos, precisam ter conhecimento acerca do assunto, e compreender 

que esta, não se trata apenas de um “tipo” (grifos nossos) de atividade isolada que pode ser 

realizada com as crianças afim de envolvê-las no mundo da escrita, mas, que esta atividade 

constitui-se num dos caminhos, trata-se de um percurso metodológico muito eficaz que pode 

iniciar na criança, o gosto pela produção e sua inserção em práticas culturais de comunicação. 

Apesar da escassez de estudos publicados sobre a referida temática, acreditamos 

que a sala de aula pode apresentar-se como um magnífico laboratório, onde possamos 

confrontar teoria e prática, de onde possam surgir novas pesquisas, novas inquietações a 

serem sanadas, novas respostas para questionamentos ainda não contemplados. Para tanto, o 

docente precisa ter oportunidades de formação, com vistas a aproximá-lo dos fundamentos 

teóricos que sustentam o trabalho com a produção de textos coletivos. E, à medida que se 

aproximem desse arcabouço teórico, possam interligá-los ao seu trabalho em sala de aula, 

dando início assim, a um ciclo que contemple ao mesmo tempo pesquisa e formação, onde 

todos, crianças e professores, seriam os maiores beneficiados. 

Nesse contexto, entende-se que a produção de textos coletivos realizada por 

crianças não-leitoras, necessita ser mediada pelo(a) professor(a), cuja função nesse processo é 

incentivar, inicialmente, a produção de textos de forma oral pelas crianças, atuando dessa 

forma, como escriba. 

Embora alguns profissionais da Educação Infantil ainda não tenham 

conhecimento acerca da grande valia da realização da produção coletiva de textos, estudiosos 

dentre os quais Emília Ferreiro (2000), defende a ideia de que “em nenhum lugar do mundo, 

nenhuma criança, espera pela professora para produzir conhecimento, seja ele voltado para a 

leitura ou mesmo para a escrita”. 

Dessa forma, a autora revela que as crianças: 

Desde que nascem são construtoras de conhecimento. No esforço de 

compreenderem o mundo que as rodeia, levantam problemas muito difíceis e 

abstratos e tratam, por si próprias, de descobrir respostas para eles. Estão 

construindo objetos complexos de conhecimento e o sistema de escrita é um 

deles. (FERREIRO, 2000, p. 65) 
 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1073  

 

Assim, entendemos que a produção de textos coletivos com as crianças 

pequenas, pode apresentar-se como um campo fértil de reflexão sobre a escrita, uma vez que, 

ao produzir textos com auxílio de um escriba, a criança tem a oportunidade de se familiarizar 

com o ato de escrita, embora não escreva convencionalmente. Portanto, acreditamos que a 

partir dessas vivências, as crianças começam a descobrir as características da língua escrita. 

O que diz a Base Nacional Comum Curricular? 

A Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, traz em seu bojo 

seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são: Conviver; Brincar; Participar; 

Explorar; Expressar e Conhecer-se. Todos esses direitos devem ser possibilitados às crianças 

durante todas as etapas da Educação Infantil.  

O referido documento não traz de forma explícita quais conhecimentos ou áreas 

de conhecimento devem ser trabalhadas nesse segmento de ensino. Entretanto, apresenta 

cinco campos de experiências, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; 

Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação e, Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

Diante do exposto, acreditamos que a produção coletiva de textos na Educação 

Infantil, por ser uma atividade que permite a interação entre todos os partícipes, pode 

promover alguns dos direitos de aprendizagem entre os quais destacam-se, o de Participar e o 

de se Expressar. Pois a produção coletiva, requer que todos participem com suas 

contribuições e que expressem o que sabem, da maneira que sabem acerca de um determinado 

assunto. Durante sua realização, as crianças são levadas a se perceberem como agentes 

produtores, e percebem que sua participação, bem como a sua expressão por meio da 

linguagem oral são valorizadas e concretizadas mediante a linguagem escrita. 

Em relação aos campos de experiências, acreditamos que a produção coletiva de 

textos, pode ser contemplada pelo campo  Escuta, fala, pensamento e imaginação, uma vez 

que a proposta da produção coletiva de textos envolve todos esses aspectos, visto que há toda 

uma preparação prévia para a realização dessa prática. As professoras precisam, inicialmente, 

promover às crianças o contato com o texto, e isso exige explicações, esclarecimentos por 

parte da docente. Nesse momento, as crianças necessitam realizar a escuta, não apenas da 

explicação da professora, mas também, dos colegas que contribuem com seus conhecimentos 

prévios, e então, entra o momento da fala de cada criança. 
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Antes mesmo da fala das crianças, na exposição do que já conhecem sobre textos, 

mentalizam inicialmente, o que irão falar, organizam previamente sua fala a partir do 

pensamento e da imaginação, o que configura-se como um processo natural realizado pelo ser 

humano, a organização mental do que será dito. 

Portanto, apesar de a Base Nacional Comum Curricular não delimitar ou mesmo 

especificar quais áreas de conhecimento deverão ser abordadas na Educação Infantil, 

podemos aferir que a produção coletiva de textos, enquanto um percurso metodológico rumo 

a iniciação da criança no processo de aquisição da leitura e escrita, pode promover uma gama 

de aprendizagens essenciais para a referida faixa etária.  

Pois ao se realizar a produção coletiva de textos com as crianças da Educação 

Infantil, o profissional docente estará permitindo à criança o desenvolvimento de 

aprendizagens que permeiam conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Dentre os conteúdos conceituais, a produção coletiva de textos possibilita a 

aquisição de conceitos sobre o texto, quais são os tipos de textos, que mensagem cada tipo de 

texto deve comunicar, etc. 

Os conteúdos procedimentais, a serem contemplados com a produção coletivas de 

textos, seriam os referentes à organização estrutural de cada tipo de texto, sua apresentação, 

sua construção, como por exemplo, as crianças podem aprender qual a diferença entre um 

anúncio e uma receita, não apenas no que concerne à mensagem a ser transmitida por cada 

um, mas ainda, à sua estrutura, sua forma e até mesmo os elementos linguísticos de cada 

texto. 

Ao se tratar de conteúdos atitudinais, o mais provável e esperado que as crianças 

aprendam com a produção coletiva de textos, seria o de saber como e quando cada tipo de 

texto pode ser utilizado em práticas culturais de comunicação.  De certo, que não se espera 

que crianças da Educação Infantil, saem por aí produzindo diversos tipos de textos e fazendo 

o uso social deles em todos os ambientes, não é essa a questão defendida aqui.  

Entretanto, o que espera-se é que desde bem cedo, as crianças possam ter contato 

com a unidade básica de ensino, que é o texto, e que possam compreender que a leitura e a 

escrita, bem com o processo de produção de textos irão fazer parte de toda a sua existência, 

pois em diversos momentos da vida, a criança irá deparar-se com situações reais de uso da 
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leitura e da escrita para se comunicar ou compreender uma mensagem em determinado 

contexto.     

  Produção coletiva de textos: mais que uma simples atividade de escrita 

A produção coletiva de textos na Educação Infantil apresenta múltiplas 

possibilidades, que superam a simples ideia de que seu objetivo é apenas incentivar os 

pequenos a escrever. Seu leque de intenções envolve o desenvolvimento de diversas 

competências e habilidades na criança, as quais relacionam-se à compreensão da língua, ao 

contato com os gêneros discursivos, à interpretação, à organização do pensamento, à 

imaginação, à oralidade, à participação, à renovação do vocabulário, dentre outros. 

Portanto, a produção coletiva de textos não configura-se como uma atividade 

esporádica realizada vez ou outra com as crianças, mas deve ser compreendida como uma 

prática cultural dentro das escolas desde a Educação Infantil, para que as crianças sigam as 

demais etapas de ensino com a consciência de que leitura, escrita e produção são práticas 

sociais, que permeiam todo e qualquer ato social e cultural. 

Apesar de a produção coletiva de texto remeter a um processo de escrita, na 

Educação Infantil, tal produção é realizada pelas crianças de forma oral, o que abre espaço 

também para um trabalho sistemático com a oralidade, que por vezes, não é realizado devido 

a crença errônea de alguns educadores em que não há o que se ensinar em termos de 

linguagem oral, tendo em vista que as crianças da Educação Infantil já sabem falar. 

Nesse sentido, Brandão e Leal (2014, p. 32) trazem: 

[...] a importância de que se criem espaços de debate, exposição de temas, 

enfim, situações em que crianças falam e escutem (ou seja, produzam e 

compreendam textos orais), para que, através das intervenções do(a) 

professor(a) e do próprio grupo, elas desenvolvam o conhecimento e a 

segurança necessária para se comunicarem cada vez melhor. 
 

Diante do exposto, fica evidente que o domínio de uma multiplicidade de gêneros 

textuais orais, além de ter grande relevância para a participação em eventos mediados pela 

oralidade, pode também, ser significativo para a aprendizagem e utilização de gêneros 

textuais escritos que possuem com esses gêneros orais muitas similaridades. 

Sendo assim, o desenvolvimento da oralidade, por meio do contato com a 

produção de textos orais representa uma importante fase que antecede o domínio da lecto-

escrita, pois: 
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O domínio da modalidade oral da língua, que significa a capacidade de 

interpretar e produzir adequadamente textos falados, no ambiente social 

cotidiano, é a base sobre a qual se assenta o processo de construção e 

desenvolvimento dos conhecimentos necessários à interação verbal mediada 

pela escrita. (VAL e BARROS, 2013, p. 136) 
 

As autoras citadas acima, destacam a ideia de que crianças não-alfabéticas podem 

produzir textos orais baseadas em conhecimentos que foram construídos em situações vividas 

no cotidiano infantil, e não necessariamente na escola. Os pequenos sempre têm algo a dizer 

acerca de qualquer tema, mesmo que, o que digam não seja coerente, mas sempre formulam 

uma ideia, um pensamento acerca de algo, e isso deve ser valorizado pela escola, de forma 

responsável com os devidos esclarecimentos sobre o que está sendo tratado numa proposta de 

produção coletiva de textos. 

Nessa perspectiva, é essencial às crianças da Educação Infantil: 

[...] estimular a escrever regularmente (tempo reservado para essa atividade, 

rituais, situações do tipo “escreva aqui o que quiser”, confrontações com os 

colegas, valorização das mensagens-produto, etc.). Mas, na Educação 

Infantil e no início da 1ª série, a capacidade de produção de uma criança não 

pode ser confundida com a sua capacidade de grafar suas próprias 

mensagens. (JOLIBERT, 2006, p. 193) 
  

Dentre as diversas possibilidades de envolver as crianças na produção coletiva de 

textos, encontra-se a de produzir textos com um sentido real, ou seja, as crianças devem ser 

estimuladas a produzir textos com uma determinada finalidade, precisam identificar a 

necessidade de comunicação. Isso pode ser proposto a partir de situações próprias do 

cotidiano escolar, como produção de um convite para a festa junina da escola, a produção de 

uma receita de um suco ou vitamina que foi falado durante a aula cujo tema foi a alimentação 

saudável, a produção de uma carta para o Papai Noel no final do ano letivo, enfim, há uma 

infinidade de possibilidades reais de uso social do texto a ser produzidos coletivamente pelas 

crianças da Educação Infantil. 

Esse sentido que é dado à produção coletiva de textos na Educação Infantil, 

fornece às crianças mais entusiasmo para a sua participação nos momentos das produções. 

Pois ao ver sua produção sendo veiculada, sua mensagem sendo transmitida, tendem a se 

sentirem mais motivadas a cada produção, e dessa forma, aprimoram cada vez mais a 

organização de seus pensamentos, de suas ideias, a organização da sua fala, sua oralidade e 

sua maneira de produzir vai se delineando nesse processo. 
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Portanto, ao falarmos de produção coletiva de textos na Educação Infantil, não 

estamos querendo simplesmente, propor uma atividade de escrita simplória, sem 

intencionalidade, mas sim, estamos querendo investir num novo percurso metodológico que 

pode nos ajudar a reverter os índices de analfabetismo funcional em nosso país, pois quando 

mais cedo a criança tiver contato com o mundo da leitura e da escrita, mas chances ela terá de 

compreender o uso social da língua.     

Considerações finais 

Diante das leituras realizadas acerca da produção de textos coletivos na Educação 

Infantil, entendemos que essa, apresenta-se como uma prática impulsionadora no processo de 

desenvolvimento da linguagem escrita. 

Isso ocorre devido ao fato de a produção coletiva de textos instigar na criança a 

imaginação, fazendo com que busque no emaranhado de suas vivências, conhecimentos, 

pensamentos, concepções e que exponha tudo por meio da fala. Esse mecanismo facilita a 

compreensão acerca da organização de uma produção escrita. Além disso, desperta na criança, 

o prazer pela produção, uma vez que percebe suas colocações sendo valorizadas através da 

transcrição. 

A produção coletiva de textos em turmas de Educação Infantil constitui-se numa 

atividade capaz de diminuir a distância existente entre os saberes do professor e os dos alunos, 

aproximando todos num mesmo plano de construção, pois aos alunos é dada a oportunidade 

de serem ouvidos e terem suas ideias consideradas e/ou transformadas. Esse processo pode 

promover uma aprendizagem significativa, pois além de incorporar os pensamentos dos 

alunos, pode modificá-los ou melhorá-los. 

As práticas de leitura e escrita devem estar alinhadas às suas intenções ou 

finalidades, as crianças precisam entender para que lemos e para que escrevemos, essa é a 

essência da aprendizagem significativa. Toda e qualquer linguagem, seja oral ou escrita, tem 

uma finalidade de comunicação, e é justamente isso que as crianças devem compreender antes 

mesmo de iniciarem o processo de codificação e decodificação. 

Portanto, as propostas de se utilizar a produção de textos coletivos na Educação 

Infantil abrem um espaço para que as crianças aprendam a produzir cotidianamente, por meio 

da escrita com significado explícito, textos com sentido real de uso, assim como os adultos os 

fazem. Entretanto, os estudos já realizados nessa área configuram-se como um ponto de 
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partida para o encaminhamento de novas pesquisas com a referida abordagem, para que novos 

conhecimentos sejam construídos e também para que novas possibilidades de intervenções na 

área da alfabetização sejam criadas. 

 Nesse sentido, enfatizamos a grande relevância de se desenvolver estudos 

concisos nessa área de conhecimento, como forma de ampliar saberes, bem como produzir 

suporte teórico e metodológico que possam ajudar a mudar a realidade apontada pelos índices 

de analfabetismo em nosso país, quem sabe assim, possamos ter  futuramente, uma geração de 

leitores e produtores de textos autônomos.   
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Resumo: A transição entre educação infantil e ensino fundamental, entre outras coisas, reflete 

processos e práticas de interação da criança com o mundo. Entre essas interações, destacamos os 

processos de leitura e escrita. Esse artigo tem como objetivo apresentar as percepções sobre o que é ler 

e escrever, a partir do discurso das crianças do último ano da Educação Infantil (Turma 4) e primeiro 

ano do Ensino Fundamental. Para alcançar tal objetivo, as crianças foram ouvidas e suas falas 

documentadas e posteriormente analisadas. Assim, as crianças revelaram mudanças e permanências no 

que diz espeito às práticas de linguagem oral e escrita. Também indicaram uma forte ligação entre os 

discursos que, por vezes, se complementam, revelando sentido ao ato de ler e escrever, caracterizando 

como necessidade de comunicação, interação social, independência. 

Palavras-chave: Alfabetização e letramento, Educação Infantil, Ensino Fundamental. 

 

Introdução  

A linguagem escrita é uma das mais importantes formas de linguagem elaboradas 

pelos homens ao longo da história. Sua construção não se fez naturalmente, mas, em função 

das necessidades surgidas nas relações sociais e culturais: necessidades de registrar, lembrar, 

controlar suas ações de trocas comerciais e ações pessoais, bem como feitos coletivos 

importantes. Desse modo, a escrita foi se constituindo em modo de representar, dizer, marcar. 

Assim, sua história e sua evolução como prática cultural estão vinculadas a “para que serve a 

escrita”; escreve-se sempre com um objetivo.  

De sua invenção até nossos dias, a escrita tem assumido funções socioculturais 

diversas, tais como auxílio à memória individual e coletiva, comunicação à distância, registro 

e acesso ao conhecimento e à informação, produção artístico-cultural, entre muitas outras. o 
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presente texto, trata-se uma análise dos discursos de crianças de Turma 4 (último ano da 

educação infantil) e do 1º ano do ensino Fundamental.  

Nosso objetivo é compreender os sentidos atribuídos a leitura e a escrita no momento 

de transição de uma etapa educativa para outra (Educação Infantil e Ensino Fundamental).  

Como se trata de um estudo exploratório, tomamos como lócus do nosso estudo o Núcleo de 

educação da Infância – NEI/ CAp – UFRN. Esta se caracteriza como uma instituição de 

aplicação em que vinculada a Universidade federal do Rio Grande do Norte, que realiza um 

trabalho para além do ensino.  

O aporte metodológico fundamental no qual nos ancoramos são as proposições da 

perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, segundo as quais é possível conceber o aprendiz 

como um ser “inter-ativo” que se constitui nas interações vivenciadas no meio social, 

mediante a apropriação de práticas da cultura, mediado pelos outros e pela linguagem, 

compreendida como atividade constitutiva do psiquismo humano (VYGOTSKY, 2011).  

Consideramos também as crianças como aprendizes ativos e produtores de discursos, e 

foi com base nesse pressuposto que as crianças se tornaram os sujeitos de nossa pesquisa. A 

perspectiva que adotamos ao pesquisar com e para as crianças é a de que criança é um ser que 

se apropria da linguagem como um bem cultural, em um processo histórico, social e por meio 

do uso da linguagem como prática, é capaz de significar o mundo. 

Transição entre a Educação Infantil e Ensino Fundamental  

O processo de escolarização da infância engaja as crianças em práticas educativas 

específicas, com tempos e espaços diferenciados, posicionando-as em lugares socialmente 

demarcados e distintos. A transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental é um 

momento crucial na vida das crianças, pais e professores. Recentemente, a ampliação do 

ensino fundamental brasileiro para nove anos, com a promulgação da Lei Federal 11.274 

(Brasil, 2006) reforçam a relevância e o interesse por essa temática, com o objetivo de 

compreender a entrada de crianças de 6 anos no Ensino Fundamental como um tempo/espaço 

novo.  

Kramer (2006) considera que a ampliação da obrigatoriedade escolar convoca 

educadores a investigar como a Educação Infantil e o Ensino Fundamental se relacionam, 

articulando discursos e práticas educativas no sentido de compreender as especificidades das 

experiências dos diversos sujeitos sociais envolvidos nesse processo.  
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A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita atenção, para que 

haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos 

processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes 

relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações 

de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto 

para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no 

que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso 

educativo. 

Desse modo, na transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental  os 

desafios propostos precisam ser estruturados com base nas concepções políticas e 

pedagógicas explícitas na proposta pedagógica de nossa Instituição, apresenta similitudes com 

os modos de organizar as atividades, espaços, tempos e materiais na Educação Infantil, 

embora com algumas variações e especificidades, próprias das demandas dessa nova etapa de 

Ensino, e que levam tempo para que sejam apropriadas pelas crianças. 

Conforme afirma Barbosa (2009, p 6) entrar com seis anos na escola, aprender a 

gramática desta instituição, compreender seu modo de funcionamento não é tarefa rápida e 

fácil para uma criança. Construir um pensamento sobre a leitura e a escrita, sobre o mundo 

que nos cerca, adquirir hábitos de estudo, dar significado à cultura escolar é um processo 

longo e complexo. Diante dessa afirmação, nos questionamos sobre como proceder para 

amenizarmos os efeitos das características desse processo longo, complexo e difícil para que 

ele possa acontecer de forma mais tranquila para todos os envolvidos – crianças, pais e 

professores e nos possibilitar acolher a criança de seis anos e suas famílias, propondo uma 

educação que respeite a infância no Ensino Fundamental.  

A nosso ver, estudos sobre diferenças e similaridades entre as práticas educativas 

desenvolvidas cotidianamente nesses contextos podem subsidiar o diálogo entre esses atores 

ao ampliar a compreensão de entraves, rupturas e/ou continuidades vividas pelas crianças 

nesses tempos e espaços que permeiam as práticas da e Educação Infantil ontem e do Ensino 

Fundamental hoje.  A imaginação, a curiosidade, o movimento e o desejo de aprender, aliados 

à forma privilegiada da criança de seis anos de conhecer o mundo por meio do brincar, são 

algumas das características que as diferenciam das crianças de outras faixas etárias (BRASIL, 

2004).   
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Compreendendo a articulação entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamental como uma necessidade e um eixo privilegiado do trabalho a ser realizado, este 

estudo visa contribuir para a ampliação das reflexões e ou intervenções que se fazem 

necessárias, salvaguardando as singularidades da infância e as peculiaridades desta faixa 

etária. A articulação aqui concebida e assumida trata-se de uma transição sem rupturas de um 

exercício ético pedagógico que assume e respeita a infância como processo, como um 

percurso em instâncias muito próximas, e que se diferenciam tanto pelo currículo quanto pelas 

especificidades dos processos. 

Em 06 de fevereiro de 2006, é sancionada a Lei 11.274, que altera a redação dos arts. 

29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Com essa mudança 

muitas questões passam a inquietar parte das discussões quem envolvem as práticas de 0 a 6 

anos pois, devemos estar atentos para o fato de que a inclusão de crianças de seis anos de 

idade não deverá significar a antecipação dos conteúdos e atividades que tradicionalmente 

foram compreendidos como adequados à primeira série. É necessário construir uma nova 

estrutura e organização dos conteúdos em um ensino fundamental, agora de nove anos, mas 

que, ao mesmo tempo, não desconsidere as especificidades das crianças de 6 anos, agora no 

ensino fundamental.  

A partir dessa discussão nos interrogarmos em relação ao que acontece no cotidiano 

das instituições de Educação Infantil e do Ensino Fundamental: que sentidos são atribuídos 

pelas crianças para a linguagem escrita na Educação Infantil e no Ensino Fundamental? O que 

pensam às crianças sobre essas práticas? Na transição entre a Educação Infantil o que muda 

em relação a linguagem escrita? O que permanece? Qual o olhar da criança sobre essa 

transição no que se refere as práticas de linguagens?  

 

Processos de leitura escrita por crianças de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

A ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos, com a inclusão obrigatória 

da criança de seis anos, tem feito emergir questões relativas à organização da escola, dos seus 

tempos e espaços, exigindo a revisão do projeto pedagógico-curricular para os anos iniciais 

em função das especificidades das crianças, de suas necessidades e capacidades. Impõe-se a 

necessidade de os professores reverem suas práticas, particularmente no que diz respeito aos 
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processos de alfabetização e letramento, ou seja, à aprendizagem e desenvolvimento da 

linguagem – oral e escrita. 

Mais que meio de comunicação ou expressão do pensamento, modos tradicionais como 

tem sido pensada, concebemos a linguagem como interação, como uma ação entre indivíduos, 

atividade social, histórica e, em função disso, como um dos elementos constitutivos do 

processo de humanização, da emergência do humano em cada indivíduo. 

A linguagem não existiu sempre, foi se produzindo na história dos homens a partir das 

necessidades que foram emergindo nas relações sociais em sua vida concreta. Essa produção, 

constituída nas interações entre os homens, nos diálogos vivos, permite pensar as demais 

ações e a si própria, constituindo a consciência. A linguagem é, portanto, fundadora de uma 

nova relação do homem consigo mesmo e com o mundo, sendo o elemento constituidor do 

psiquismo humano. Conforme Luria (1986, p.80), “o desenvolvimento mental através da 

aquisição da experiência humano-social por meio da linguagem é a maior conquista do gênero 

humano”. 

Para Vygostsky(2007), a linguagem é concebida como lugar de interação humana: através 

dela o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria praticar a não ser falando; com ela o 

falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não pré-existiam antes 

da fala. A linguagem é atividade, é prática de produção de sentidos nas interações. 

Esse jeito de compreender a linguagem – como inter-atividade – trouxe mudanças no 

modo de compreender sua aprendizagem. Nessa perspectiva, aprende-se a linguagem 

vivenciando, praticando, falando e ouvindo, produzindo textos orais e escritos; buscando dizer 

algo e buscando compreender o que é dito em diversas situações, com diversos motivos e 

estratégias. Isso vale, tanto para a língua oral, como para a escrita.  

É preciso destacar que, como nos disse Vygotsky (2007) enquanto o aprendizado da 

língua oral dá-se “naturalmente”, quer dizer, sem uma intervenção formal (pois é preciso 

intervenção dos adultos para uma criança aprender a falar) o mesmo não acontece com a 

língua escrita que, pela complexidade de suas convenções de simbolização requer, para seu 

aprendizado, intervenções intencionais e sistemáticas, cujo lugar é, em nossa sociedade, a 

escola. 

Portanto, a compreensão da natureza social da linguagem é indispensável para 

entendermos a essência dos processos de alfabetização e do letramento, tendo em vista que, se 

a escrita é uma linguagem, ler e escrever são práticas de produção e compreensão de 

linguagem e, portanto, produzidas em situações de interação, com função social, 
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características que devem ser respeitadas em seu ensino-aprendizado, processo identificado 

historicamente como alfabetização. 

A criança se apropria da base alfabética da escrita quando compreende os princípios que 

regem o funcionamento da representação escrita alfabética, ou seja, da relação entre a escrita 

e os sons da língua falada, bem como de outros elementos inerentes ao sistema (letras – 

formas e valores sonoros, aspectos fonoaudiológicos, direcionalidade, alinhamento, 

segmentação e regras ortográficas básicas). 

Esse processo de aprendizagem apesar de ser sistematizado nos dois primeiros anos do 

ensino fundamental, necessita ter seu início e suas bases ainda na Educação Infantil, em 

detrimento, que concebemos a aquisição das habilidades de escrever como uma prática de 

linguagem.  

Segundo o documento da BNCC, (BRASIL, 2018), embora, desde que nasce e na 

Educação Infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos 

anos iniciais (1º e 2º anos) do Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize. Isso 

significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Nesse processo, é preciso 

que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita/leitura – processos que visam a 

que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e decodificar” os sons da 

língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), o que envolve o desenvolvimento 

de uma consciência fonológica (dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em 

segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do 

português do Brasil em seus vários formatos (letras imprensa e cursiva, maiúsculas e 

minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sistemas de 

materialização da língua.  

Pela lei, esses são alguns dos procedimentos linguísticos  que devem ser estruturados para 

a alfabetização. Esses conhecimentos serão essenciais para a produção de textos escritos que 

envolve codificação – conversão de fonemas em grafemas – e ainda as outras convenções do 

sistema alfabético, bem como conhecimentos sobre o que, para que, como se escreve. 

A apropriação do sistema alfabético, do mesmo modo que é a base para a produção de 

textos escritos, pois possibilita a conversão de sons em grafemas, bem como a notação 

segundo as convenções alfabéticas, é também a base para um dos procedimentos que 

constituem a leitura: a decodificação, ou seja, a conversão dos grafemas em fonemas. 

Ainda no âmbito das especificidades da alfabetização, é importante que o professor 

compreenda que a leitura é uma atividade que envolve decodificação e compreensão de textos 
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escritos. A sua aprendizagem é um processo de construção de sentidos em que a compreensão 

do texto não depende só de habilidades visuais, mas do emprego de conhecimentos que são 

elaborados e modificados com a leitura, desde quando a criança ainda não lê, mas participa de 

leituras mediadas por um leitor. 

De uma perspectiva de que a leitura é uma interação entre o leitor e o texto escrito, em que 

um age sobre o outro, aprender a ler é um processo de apropriação de conhecimentos diversos 

envolvidos no ato de ler relativos à decodificação e à compreensão. Ser leitor é ser produtor 

de significados e sentidos a partir de textos escritos e de sua decodificação. Esta habilidade se 

constrói de forma complexa através de inserção intencional e sistematicamente mediada, em 

práticas reais de leitura. 

Nesse sentido, para aprender a ler, a criança precisa construir conhecimentos sobre o que é 

ler, para que serve ler, o que se lê (os diferentes gêneros de textos), onde se lê (os portadores 

de textos) como se lê (os procedimentos envolvidos no ato de ler (a decodificação e as outras 

estratégias de compreensão).  

Dessa forma, as atividades pedagógicas devem ser focadas no desenvolvimento das 

capacidades fundamentais às práticas da linguagem oral e escrita. No contexto da sala de aula, 

as crianças precisam ouvir e falar, ler e escrever os mais variados textos. A prática pedagógica 

organizada em torno do uso da língua e sua reflexão deve visar não só ao processo de 

alfabetização em si mesmo, mas também à possibilidade de inserção e participação ativa dos 

alunos na cultura escrita, nas práticas sociais que envolvem a escrita, na produção e 

compreensão de diferentes gêneros textuais. Evidenciando a perspectiva do letramento. 

A proposta de alfabetização em uma perspectiva de letramento apresenta implicações 

pedagógicas importantes à medida que o domínio do sistema alfabético não garante a 

capacidade de leitura e produção de variados gêneros textuais, tampouco o envolvimento 

intenso com textos, apesar de propiciar à criança situações em que pode desenvolver 

conhecimentos sobre gêneros que circulam na sociedade, não permite, por si só, a apropriação 

da base alfabética, uma vez que essa apropriação não é espontânea e implica reflexões por 

parte dos alunos sobre as propriedades do sistema de escrita, o que só se alcança por meio de 

intensas e sistemáticas vivências de experimentar escrever pensando em como se escreve 

mesmo quando ainda não se sabe escrever convencionalmente. 

A prática de alfabetização na perspectiva do letramento implica a compreensão de que os 

conteúdos da alfabetização se referem à linguagem oral e escrita – seus usos e formas; às 

práticas de leitura – produção e análise sobre textos falados e escritos; aos usos e funções 
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sociais da escrita – textos e portadores; aos usos escolares da escrita; aos gêneros textuais 

orais e escritos, ao sistema de escrita alfabético e às hipóteses que as crianças constroem sobre 

como se escreve e como se lê. Esses conteúdos são interligados e concomitantes e não 

precisam seguir uma lógica de sequenciação no contexto da prática pedagógica.  

Nessa perspectiva, requer a criação de metodologias fundadas na interação e mediação por 

outros mais experientes – os professores, principalmente – com os conteúdos da 

alfabetização; situações/atividades em que a criança possa falar, ser ouvida, escrever e ler, 

usar a língua escrita e pensar sobre ela – o que, para que, como se lê e se escreve; atividades 

em que o aluno é desafiado a escrever e a ler com objetivos diversos, mesmo sem saber ler e 

escrever convencionalmente, textos significativos – nomes próprios, listas, rótulos, cartazes, 

placas, histórias; atividades sistemáticas de inserção/participação em produções escritas e 

leituras efetuadas pelas professoras ou colegas mais experientes em que todos são levados a 

pensar nos aspectos discursivos e notacionais da língua; vivência sistemática da leitura e da 

escrita em seus usos e funções socioculturais.  

O que é ler e escrever? Sentidos de crianças  

Consideramos, em nosso esforço de análise, que os sentidos dos sujeitos em relação a 

determinado objeto/prática da cultura não são iguais, visto que resultam de processos de 

internalização-significação que dependem, em cada sujeito, de condições de interação e 

mediação com a cultura; Na pesquisa com crianças, precisamos compreender e tecer formas 

de olhar diferentes da pesquisa com os adultos. Desse modo, precisamos mais do que “dar 

Voz”: é preciso uma escuta atenta dos discursos e observar as interações existentes nas falas 

das crianças com a realidade social vivida por elas.  

A perspectiva que adotamos ao pesquisar com e para as crianças é a de que criança é 

um ser que se apropria da linguagem como um bem cultural em um processo histórico e 

social. Tomamos como base os pressupostos de Bakhtin (2003) a respeito da natureza social 

da linguagem e de seu lugar na interação entre os homens.   

 Os discursos apresentados pelas crianças são constitutivos de enunciados, funcionam 

como signo ideológico e como uma unidade sensível de estruturação das relações vividas no 

social. A partir de questionamentos acerca do ato de ler e escrever, foi possível não apenas 

falar sobre o que as crianças pensam, mas também como elas significam a leitura e a escrita 

nas duas turmas e perceber que após a transição, existem continuidades e rupturas no que diz 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1087  

 

respeito a modo de conceber a leitura e a escrita, como é possível observar nos discursos 

apresentados a seguir:  

Quando indagadas se as crianças leem e escrevem na escola, as crianças de primeiro ano 

e da turma 4 responderam.  

Crianças de  1º ano  

M. Toda hora tem coisa para escrever aqui. Tem rotina, e tem texto coletivo 

também. Na atividade de casa a gente escreve muito. Tem muitas linhas.  Na 

nossa sala tem L. e D que também sabe (sic) ler [...] 

J. Escreve na folha, no quadro e no caderno vermelho. Você, (se referindo a 

professora) ler as coisa pra gente. Eu estou aprendendo a ler as letras e as 

palavras. Tem que se concentrar e prestar atenção pra saber ler.  

L. Escrever é fácil. Eu já aprendi. Ler é mais difícil, eu só sei as palavras. 

Algumas histórias eu sei ler, só com essa letra oh! (levanta e vai até o 

alfabeto da sala e me mostra a letra bastão). Assim não! (mostra a letra 

script).  

JL. Escreve o tempo todo aqui. Tem coisa pra escrever e desenhar. Escreve a 

rotina, as vezes a professora fica doidinha e escreve errado as palavras, mas 

é só pra enganar a gente, ela sabe. É um jeito de ensinar as letras certas.  

JH. Tem muita atividade. Já estamos no Ensino Fundamental e tem que 

aprender a ler tudo. Tem que saber das coisas pra ir pro segundo ano até o 

quinto. Tem que saber os sons das palavras e escrever todas as letras. Não 

pode ser mais AAA. Tem que juntar, sabe ? Pra formar todas as palavras do 

muuuundo !  

N. Eu tou aprendendo a ler e a escrever. É difícil. Aqui tem muita história, 

atividade e desenho. Tem desafio das palavras também. Eu gosto de ler 

histórias.  

G. Na escola a gente ler e escreve sim ! Tem muitas atividades legais pra 

escrever e desenhar. Tem histórias e chamada do abraço com os nomes que 

eu adoro!! Eu aprendi a ler, sei todos os nomes e já sei escrever tro-pos-fe-ra, 

uma palavra bem grande.  
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MT. Tem um monte de coisa pra ler. Olha ai (apontando para o mural de 

tema de pesquisa). No primeiro ano tá todo mundo aprendendo. Todo mundo 

sabe escrever, tem as atividades assim pra escrever.  

Turma 4:  

MR. Nããããõ... eu sei ler e escrever Mais ou menos. Leio Por que eu gosto. 

AC. Aqui na escola eu Não sei.. eu sei,  Mais ou menos. Quando a professora 

me ajuda eu consigo. 

A.Eu sei ler e escrever. Eu aprendi Porque, quando...  pra mim não chamar 

não chamar minha mãe... Eu já sabia os sons, para dizer o sons... Eu queria 

saber os sons e quando eu fui aprendendo os sons, eu queria aprender a ler 

(Fala da pesquisadora: você poderia repetir?) Sim. Pra mim não chamar a 

minha mãe, pra mim não precisar da minha mãe ir lá e dizer os sons 

LA. Siiiiim... EU Sei ler e escrever aqui. precisa ler e escrever,  para gente 

saber o que a gente o que vai fazer. 

C. Eu leio para eu aprender a ler, saber das rotinas das manhã e para 

estudar.   

H. Eu sei ler um pouco aqui na escola. Eu sei ler bola, cavalo... Por que é 

aprender fazer um monte de coisas legais  e ter boas maneiras.  

Ressalta nos dizeres das crianças uma compreensão de que a leitura e a escrita é uma 

prática para o tempo presente, para o hoje/agora. Compreendemos o ler e o escrever como um 

ato e atividade muito escolarizado e algumas vezes como uma atividade postergada, para o 

futuro. Também nos chama atenção as menções ao desejo de saber/poder ler que parecem 

indicar que as crianças não se dão conta de que, mesmo sem saber convencionalmente, 

“fazem leituras” diversas com a mediação da professora, pelo menos, que lê para elas na sala 

em muitas situações, como testemunhamos.  

Suas falas parecem indicar que em ambas as turmas, as crianças teem atividades 

referentes ao ler e escrever, que esse tipo de intervenção, faz parte do dia a dia delas na 

instituição escolar. No entanto, é perceptível a intervenção que é realizada em cada uma das 

turmas, auxilia na elaboração dos discursos de cada uma das crianças.  

Dessa maneira, como podemos perceber em um dos discursos, na turma 4 a atenção 

das crianças é mais voltada para os sons das palavras, no entanto, no primeiro ano a relação 
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grafema fonema já é mais mencionada. Entretanto, as duas atreladas a funções sociais que a 

linguagem remete: de comunicar, de ser entendido e registrado para a leitura em momento 

futuro, fazendo-se presente nos textos coletivos, na escrita da rotina em sala de aula, nas 

atividades e grafia das novas palavras, que começam a fazer mais sentido nessa transição 

entre o ultimo ano de Educação Infantil e primeiro ano do Ensino Fundamental.  

Nessa perspectiva, a leitura e a escrita, segundo Lerner (2002), faz ou precisa fazer 

parte de um projeto sociocultural e cumpre um papel social relevante para todo e qualquer 

desenvolvimento cultural, em qualquer etapa da vida do ser humano.  Para que as crianças 

possam considerar a leitura como relevante a elas nessa etapa de vida, essa precisa ter uma 

funcionalidade e um sentido vinculado aos atos de ler desde os primeiros contatos das 

crianças com os textos escritos, que posteriormente serão lidos por elas próprias. Por meio 

disso é que será possível as crianças percebam a leitura como uma atividade “também 

infantil” e não apenas destinada a adultos mais experientes ou que já dominam a leitura 

convencional.   Percebemos que, como sujeitos inseridos no ambiente escolar, as crianças são 

incentivadas e ao mesmo tempo formadas para um aprendizado da leitura com um objetivo 

que parece se vincular, mesmo de modo não intencional, a uma visão de posterioridade e 

ascensão social por meio da leitura. 

Quando indagadas para que ler e escrever as crianças emitiram as seguintes respostas: 

1º ano:  

M. Ler serve pra saber de tudo. Todas as coisas e para ficar espertinha... 

serve pra saber o que tem nas placas e nos cantos. Eu escrevo cartinha pra 

você (risos). Escreve assim:  Bárbara é linda (Risos). Tem muitas coisas pra 

escrever na escola e nas atividades.  

J. Ler e escrever serve pra tudo! Pra saber o que tem escrito em tudo, em 

todos os lugares. Pode escrever pra dizer as coisas pra turma da manhã e pra 

notar na agenda os compromissos. Escreve na atividade pra não esquecer 

sobre o tema de pesquisa. Tem que escrever pra ser inteligente e saber das 

coisas. 

L. Serve para... Ler e escrever as palavras e os livros.   

JL. Ler e escrever serve para saber das informações! aprender as coisas e 

falar com as pessoas, na sala, na escola e na família. Tem que saber ler e 

escrever quando for grande, pra fazer faculdade e ter emprego.  
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JH. Serve para aprender coisas novas, saber os sons das palavras e escrever. 

Seve pra gente aprender sobre o tema de pesquisa, sobre a quadrilha e sobre 

as coisas do NEI.  

N. Ler e escrever serve pra aprender. Pra todas as horas da rotina ficar legal 

e aprender bem muito.  

G. Servem para... ler as histórias e escrever as coisas do tema de pesquisa e 

da escola. Ler serve para saber das coisas e saber novidades.  

MT. Serve pra ler as letras e escrever as palavras. Tem letras em todos os 

lugares, aqui (apontando para o alfabeto), no álbum de figurinhas e nos jogos 

de celular.  

Turma 4:  

MR. Eu não sei. Se eu soubesse eu até falava. 

AC. Eu leio e escrevo por causa que eu amo ler e escrever, é minha coisa 

preferida. 

A. Ler e escrever serve pra... Porque eu queria escrever livros.  Eu escrevo 

livros, ai eu tinha que pensar nos sons. 

LA. Ler e escrever serve para a gente estudar, ver o que a gente vai fazer 

nesse dia, para também saber fazer nossa rotina da manhã. 

C. Serve para a gente saber escrever e saber o que a gente vai fazer no dia-a-

dia e pra gente saber fazer as coisas. 

H. Pra...  Se a gente for ler um livro, a gente não ficar confundido e pra ficar 

lendo legal para as crianças... Para ler para as pessoas. 

Já é possível perceber que as crianças participantes da pesquisa apresentaram uma boa 

interação com a leitura e a escrita, vivenciando práticas dentro e fora da escola e significando-

as de modos diversos. Mas, para algumas delas, a escola aparece como espaço principal, 

senão único, dessas interações. Além disso, em nossa sociedade, a escola, desde a Educação 

Infantil, historicamente é o espaço primordial de interações intencionais e sistemáticas com as 

práticas culturais mais prestigiadas, dentre as quais, a linguagem escrita, que envolve a leitura 

e a escrita.  
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Nas falas, as crianças trazem a relação entre a leitura/escrita e uma atividade 

coordenada e vivenciada com o auxílio do adulto e ao mesmo tempo como uma atividade que 

as crianças podem fazer sozinhas, ou seja, já são capazes de ler e escrever.   

A escola, portanto, é concebida como instituição responsável por propiciar a 

aprendizagem e o desenvolvimento da linguagem escrita – sentido produzido historicamente e 

que circula nos meios sociais e é apreendido pelas crianças. De fato, por sua complexidade e 

multiplicidade de dimensões e condicionantes (SOARES, 2003; LOPES, 2011), o que 

demanda mediações competentes e sistemáticas, esse processo tem sido, principalmente para 

as crianças de camadas pobres, cujo acesso a práticas com textos escritos é, sabidamente, 

menos intenso, prerrogativa da instituição escolar.  

Os discursos das crianças, trazem as marcas da turma em que ela vivencia. A transição 

da educação infantil para o ensino fundamental, representa um marco. Momento em que as 

crianças deixam de perceber essa linguagem apenas como um ato de vivência e passam a 

observá-la como uma necessidade para os dias atuais e para um futuro, perto ou distante.  

Os modos como cada instituição, cada professor desempenha essa relação com a 

linguagem escrita, como desenvolve suas práticas pedagógicas, imprimem marcas nos modos 

como os sujeitos que delas participam compreendem a leitura e seu aprendizado. 

Consideramos que, em seus dizeres, as crianças de nosso estudo revelaram marcas 

diversificadas e significativas do que vivenciam no NEI em relação à leitura e a escrita.  

Dentre essas, transparecem sentidos da leitura e da escrita, nas duas turmas, como uma 

atividade da escola, sobretudo no que se refere ao seu aprendizado, o que é reconhecido social 

e cientificamente e ao mesmo tempo uma atividade necessária para a vida, com uma função 

social. Mas, os sentidos que aparecem nas falas das crianças parecem trazer outras marcas, 

outros textos, como nos diz Bakhtin sobre a constituição de nossos dizeres, que são integrados 

por múltiplas vozes, nem sempre concordantes, mas que envolvem encontros e desencontros.  

Considerações finais  

O processo de transição da Educação Infantil para o ensino fundamental, remete em 

grande a medida a muitas mudanças em que crianças, pais e professores vivenciam. Mesmo 

diante do fato de que com a entrada no Ensino Fundamental o aluno ainda tenha 6 anos, 

diversas mudanças são apresentadas no que se refere a sistematização do ensino, como 

também as cobranças dos diversos atores dessa transição.  
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A ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos, com a inclusão 

obrigatória da criança de seis anos, tem feito emergir questões relativas à organização da 

escola, dos seus tempos e espaços, exigindo a revisão do projeto pedagógico-curricular para 

os anos iniciais em função das especificidades das crianças, de suas necessidades e 

capacidades. Dentre elas, questionamento sobre o ato de ler e escrever. Entendendo que esse 

tipo de linguagem torna-se um dos principais objetivos de aprendizagens no fim da Etapa da 

Educação Infantil e no Inicio do Ensino Fundamental. 

O ato de ler e escrever, representa ampliar conhecimentos, produzir linguagens, 

comunicar-se e interagir. Possibilitando crianças, ainda que não leiam convencionalmente, 

representar-se por meio dessa linguagem e assim construir esse conhecimento sistematizado.  

Os discursos das crianças, trazem as marcas da turma em que ela vivência. A transição 

da educação infantil para o ensino fundamental, representa um marco. Momento em que as 

crianças deixam de perceber essa linguagem apenas como um ato de vivência e passam a 

observá-la como uma necessidade para os dias atuais e para um futuro, perto ou distante.  

Compreendendo os sentidos que as crianças de turma 4 a primeiro ano atribuem a 

leitura e a escrita, é possível, refletir e pensar em práticas que promovam a continuidade e não 

a ruptura entre essas duas etapas de ensino.  
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Resumo: A Bebeteca é, simultaneamente, um espaço localizado na biblioteca da Faculdade de 

Educação da UFMG, voltado  para a promoção da leitura junto a crianças de zero a seis anos, bem 

como um programa de extensão que se destina à formação de mediadores para atuar nessa faixa etária. 

Possui um acervo de aproximadamente 1.600 livros, selecionados a partir de critérios de qualidade 

definidos pela equipe de pesquisadore(a)s. Os projetos da Bebeteca baseiam-se na premissa de que o 

processo de apropriação da linguagem escrita por crianças menores de seis anos inicia-se na Educação 

Infantil, tendo a literatura como elemento essencial para a formação das subjetividades infantis e para 

sua imersão no universo da leitura e da escrita. As avaliações dos projetos atestam o cumprimento dos 

objetivos propostos e a necessidade de que as ações ali desenvolvidas se ampliem, principalmente para 

o curso de Pedagogia da própria Faculdade.  

Palavras-Chave: Bebeteca. Educação Infantil. Formação de mediadores.   

Iniciando o diálogo   

Este artigo apresenta o programa de extensão, ensino e pesquisa, denominado 

“Bebeteca: uma biblioteca para a primeira infância”, desenvolvido por professoras e alunas 

que integram o Grupo de Pesquisa Leitura e Escrita na Primeira Infância, do Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infância e 

Educação Infantil (NEPEI), ambos da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Minas Gerais (FAE/UFMG).   

Neste texto, antes de descrever algumas das ações do Programa Bebeteca e refletir 

sobre elas, discutiremos a importância das experiências de leitura com crianças de zero a 

cinco anos de idade. A partir do argumento de que a linguagem ocupa um papel central na 

construção do pensamento infantil e de que a leitura do mundo é também mediada pela leitura 
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da palavra oferecida, dentre outras formas, pelo contato com os livros, destacaremos a 

relevância da criação intencional de espaços de leitura para as crianças pequenas. Quando 

adequadamente organizados, esses espaços contribuem para ampliar a curiosidade e o desejo 

de aprender revelado na infância. Nesse processo, pais, mães, professora(e)s e demais leitores 

desempenham papel decisivo, pois, nessa faixa etária, a liberdade de viver as palavras e de 

aprender a lê-las depende do olhar de um sujeito mais experiente. O repertório cultural, bem 

como o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças podem ser ampliados de maneira 

significativa, dependendo da qualidade dos textos e da forma como os encontros das crianças 

com os livros são oportunizados.   

Buscando estabelecer a relação entre criança, linguagem e cultura, o artigo afirma a 

importância do acesso a textos literários e informativos, desde a primeira infância, e o papel 

da mediação para assegurar a qualidade da interação entre crianças e textos. Em seguida, 

apresenta-se a Bebeteca como espaço especializado na leitura para bebês e demais crianças 

pequenas; descrevem-se e analisam-se, a seguir, dois dos projetos desenvolvidos no âmbito 

deste programa de extensão universitária, ofertados ao longo de 2019 e, finalmente, são 

apresentadas algumas considerações finais que ajudam a compreender como uma biblioteca 

especializada em atender a bebês e demais crianças pequenas pode constituir-se em um 

espaço de criação e fomento de modos de ler o mundo e a si mesmo.  

 

A gênese da formação do leitor: entre cantigas e livros  

Desde que nascem, as crianças iniciam seu processo de imersão no universo cultural e 

como produtores de cultura. A linguagem é ferramenta fundamental por meio da qual vamos 

nos constituindo como sujeitos que significam, compartilham e subjetivam suas experiências, 

portanto, seres de cultura. Desde muito pequenas, as crianças empreendem esforços 

significativos para compreender o mundo e para com ele interagir. Para isso, enfrentam o 

desafio de compreender os signos, os símbolos e os complexos sistemas de representação que 

circulam socialmente, numa constante busca de dar sentido a eles e deles se apropriar.   

  Gouvêa (2011) ressalta que a humanidade se constituiu como tal por meio da 

linguagem. Ao sermos capazes de produzir e partilhar signos, fomos capazes de ultrapassar o 

domínio da natureza e nos tornarmos produtores de cultura. “Fez-se humanidade e o homem, 

cultura” (GOUVÊA, 2001, p. 548). Se, do ponto de vista filogenético, a linguagem é o que 

nos torna humanos, do ponto de vista ontogenético, a posse da linguagem é o que possibilita à 
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criança produzir cultura, ao informar suas vivências, partilhar valores e dar forma às suas 

experiências.   

Entre as diferentes linguagens com as quais as crianças estão em constante interação, a 

linguagem escrita é uma das que, muito cedo, invade as experiências infantis e desperta o 

desejo de a criança compreender e se apropriar do sistema de escrita. Fruto da organização 

das sociedades contemporâneas, cuja estrutura é tributária da escrita, o contato das crianças 

com os elementos próprios dessa cultura muitas vezes antecede sua entrada em instituições 

educativas. Ao pensar sobre o significado dos traços que veem desenhados no papel, ao se 

perguntar sobre as diferentes funções que o texto escrito assume na vida cotidiana, ao querer 

compreender e se apropriar desse objeto do conhecimento, as crianças vão incorporando 

novas maneiras de agir e de pensar e, consequentemente, vão modificando sua forma de estar 

no mundo e de interagir com ele. A leitura e a escrita não são apenas ferramentas que se 

acrescentam à mente humana, mas algo que a transforma.   

Além do papel central que a linguagem escrita representa na construção do 

pensamento infantil, é na relação da criança com essa linguagem em sua forma artística, isto 

é, literária, que se expressa uma maneira peculiar de a infância interagir com o mundo. As 

afinidades das crianças com as artes, de uma maneira geral, e em especial com a literatura, 

evidenciam-se quando compreendemos que as crianças frequentemente, ao experimentarem a 

linguagem, ultrapassam suas funções meramente representativas, de interação ou de 

comunicação, transformando a própria linguagem em um objeto lúdico e criativo. Para as 

crianças, a linguagem é uma brincadeira, e não menos frequentemente, a brincadeira é uma 

forma de linguagem infantil. Assim como as narrativas ficcionais e a poesia, as crianças 

transformam a linguagem em instrumento de (re)criação de novas realidades, mostrando-nos 

que outros discursos são possíveis. A metáfora, o humor, os jogos de linguagem, a 

imaginação e a alegoria, presentes tanto na literatura, quanto no discurso infantil, fazem com 

que signos e símbolos ganhem diferentes e inusitadas formas e sentidos.   

Essa aproximação entre literatura e crianças pode ser observada já com os bebês. 

Muito antes de serem capazes de decifrar palavras ou de articular respostas verbais, os bebês 

demonstram apreciar narrações poéticas. López (2016) denomina “envoltura narrativa” todos 

os atos de linguagem que os adultos outorgam aos bebês, numa espécie de “manta protetora”, 

dando a eles “[...] tanto a ternura acariciadora da entonação amorosa quanto o significado dos 

feitos do mundo [...]” (LÓPEZ, 2016, p.15). Essa autora, ao destacar a importância para o 
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psiquismo infantil desses primeiros vínculos permeados de “gestos sonoros, visuais e táteis” 

(p.19), entre mãe e bebê, conclui que esses primeiros cuidados têm uma profunda relação com 

a aprendizagem da leitura, tanto a leitura da vida, do mundo, de si mesmo, quanto a leitura de 

livros (p.18).   

Sem dúvida, a primeira literatura que chega ao bebê é a das cantigas de ninar, 

potencializando uma experiência estética em que a palavra se materializa como brinquedo e 

poesia (LÓPEZ, 2016). Entretanto, os livros também cumprem um papel importante na 

aproximação dos bebês à literatura. Como objetos culturais, os livros infantis são a porta de 

entrada para as artes visuais, para imagens que remetem à capacidade de representação e de 

simbolização. O livro dá ao bebê a estabilidade, a segurança das imagens que permanecem, ao 

folhear as páginas, e fazendo-as ir e vir ao seu bel prazer. A emoção de decifrar o sentido de 

uma imagem, a alegria de ouvir a voz de quem conta uma história, a satisfação de imitar os 

sons que ouve e de pronunciar a própria palavra são algumas possibilidades que os bebês 

experimentam nas atividades de leitura em voz alta.  

A criação de ambientes favoráveis para a leitura de bebês e demais crianças pequenas 

expressa uma nova concepção de que o bebê não apenas requer cuidados fisiológicos, mas, 

sim, reconhece sua capacidade de produzir ações apropriadas, para sustentar e manter 

intercâmbios significativos com interlocutores adultos.   

Em síntese, o primeiro contato com a palavra escrita, por meio da leitura sistemática 

dos adultos, da contação de histórias de memória, das brincadeiras rimadas, dos trava-línguas, 

do manuseio de livros, jornais, revistas, de diferentes textos escritos e visuais, desafiará as 

crianças a interpretarem suas mensagens. Ao fazer a mediação de ações de leitura nas creches, 

pré-escolas, nas casas das crianças e em bibliotecas, pais, professores, bibliotecários cumprem 

o importante papel de desafiar as crianças a enfrentarem a emocionante tarefa de ler o mundo 

por meio das palavras e ler as palavras por meio do mundo.   

A importância das mediações  

A presença de livros de literatura nas instituições de educação infantil vem se tornando 

algo cada vez mais corriqueiro, sobretudo em decorrência das políticas públicas de 

distribuição de livros para todos os segmentos da Educação Básica172. Porém, além de 

 
172 No caso da educação infantil, houve a descontinuidade do principal programa governamental de compra e de 

distribuição de livros, isto é, o Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, que distribuiu, entre 2008 e 

2014, obras literárias para creches e pré-escolas públicas. Em 2018, o governo federal, redimensionou o 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, realizando chamada pública, por meio do Edital PNLD 2018 
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assegurar que essa distribuição maciça de livros ocorra de maneira sistemática e ininterrupta, 

é fundamental que ela se faça acompanhar de um investimento na formação de mediadores de 

leitura (PAIVA, 2012). O que se observa é que ou os livros não saem das caixas ou, quando 

saem, são mal utilizados. Em muitas situações, os livros literários são tratados como adereço, 

ou como suprimentos pedagógicos para o ensino de conteúdos ou de padrões 

comportamentais. Caberia perguntar: para que serve a literatura infantil?  

   Para Paulino (2010), literatura é arte, assim como a música ou como a pintura e, 

portanto, não existe finalidade prática ou imediata. A mesma autora salienta ainda que quanto 

mais precoce for o contato da criança com a literatura, maiores serão suas chances de se tornar 

um leitor de literatura. Caso esse contato não ocorra desde os primeiros anos, esse processo 

poderá ser “dificultado, ou mesmo, obstaculizado” (PAULINO, 2010, p. 145).   

  Alguns autores têm chamado esse processo de formação do leitor de “letramento 

literário”. Cosson (2011) define o termo como “o letramento que se faz via textos literários”, 

compreendendo não só uma forma específica de uso social da leitura e da escrita, mas 

também uma maneira de propiciar o seu efetivo domínio. O letramento realizado por meio de 

textos literários proporciona uma inserção privilegiada no mundo da escrita e requer um 

trabalho pedagógico sistemático e cuidadoso, que seja capaz de formar um leitor que saiba:  

  
[...] escolher suas leituras, que aprecie construções e significações estéticas, 

que faça disso parte de seus fazeres e prazeres. Esse leitor tem de saber usar 

estratégias de leitura adequadas aos textos literários, aceitando o pacto 

ficcional proposto, com reconhecimento de marcas linguísticas de 

subjetividade, intertextualidade, interdiscursividade, recuperando a criação 

de linguagem realizada, em aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos e 

situando adequadamente o texto em seu momento histórico de produção 

(PAULINO, 2004, p. 56).  

  

Souza e Cosson (2010) afirmam que “o letramento literário precisa da escola para se 

concretizar, isto é, ele demanda um processo educativo específico que a mera prática de 

leitura de textos literários não consegue sozinha efetivar” (SOUZA e COSSON, 2010, p.  

 
Literário. Pela primeira vez, a educação infantil foi contemplada em um edital do PNLD e também, pela 

primeira vez, este programa se destinou a compra de livros literários. Foram selecionadas, aproximadamente 

150 obras , entre as quais, as instituições poderiam selecionar 45 delas, sendo 20 para turmas de creches e 25 

para turmas de pré-escola. No governo atual (2019/2022), não se sabe se haverá continuidade dos chamados 

Programas do Livro e, caso haja continuidade, como eles se estruturarão. Sabe-se que, em 2019, o Decreto Nº 

9.765 de 11 de abril de 2019, instituiu a Política Nacional de Alfabetização e que no seu inciso XI, do artigo 8º, 

estabelece-se que um dos programas, ações ou instrumento para implementação dessa Política deverá incentivar 

“[...] a produção e a edição de livros de literatura para diferentes níveis de literacia (BRASIL, 2019).”  
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102).  

Esse investimento na formação do leitor de literatura deve iniciar-se na educação 

infantil, sobretudo considerando-se as afinidades entre literatura e infância. Queirós (2012) 

descreve e analisa alguns dos elementos que aproximam infância e literatura:  

  
[...] Liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos que 

fundam a infância. Tais substâncias são também pertinentes à construção 

literária. Daí, a literatura ser próxima da criança. Possibilitar aos mais 

jovens acesso ao texto literário é garantir a presença de tais elementos, que 

inauguram a vida, como essenciais ao seu crescimento. Nesse sentido, é 

indispensável a presença da literatura em todos os espaços por onde circula 

a infância (QUEIRÓS, 2012, p. 27).  

  

Oferecer literatura para crianças de zero a seis anos é proporcionar experiências 

artísticas importantes. No entanto, não basta que o livro literário infantil esteja endereçado às 

crianças. É preciso que ele seja capaz de despertar o encantamento e fomentar a imaginação. 

Nas palavras de Patte (2012), é o caráter específico da literatura infantil que a torna 

interessante e que lhe confere a sua dignidade (PATTE, 2012, p. 49).   

Também Reys (2010) afirma a importância do contato das crianças, desde bem 

pequenas, com o livro. Para essa autora, oferecer e permitir que as crianças leiam literatura 

infantil de qualidade é proporcionar uma “fonte de nutrição” para que elas recorram a 

ferramentas mentais e simbólicas que as ajudem a organizar o fluxo caótico dos 

acontecimentos.   

Cabe lembrar, como já afirmamos acima, que a relação entre criança e literatura é 

instaurada na ausência de limite entre o real e o imaginário, presente tanto no universo 

cultural infantil quanto no discurso literário. Desta maneira, o contato da criança com a 

literatura endereçada a ela lhe permitirá ampliar sua criatividade, sua capacidade imaginativa, 

bem como desenvolver e construir uma relação afetiva com o livro, que, possivelmente, será 

benéfica durante toda sua vida adulta.   

A Bebeteca da Faculdade de Educação da UFMG  

Bebeteca é uma biblioteca especializada no atendimento à primeira infância (crianças 

de zero meses a seis anos de idade) que, além de um espaço e de um acervo dedicados às 

necessidades das crianças menores e de seus pais, inclui o empréstimo desses livros, palestras 
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periódicas sobre seu uso e sobre textos, assessoria e uma atenção constante por parte dos 

profissionais a seus usuários (BAPTISTA, 2012).   

O termo “Bèbetheque”, usado pela primeira vez em Salamanca, em 1987, foi 

empregado para designar práticas de promoção de leitura para bebês em instituições 

educativas (creches), na França. No Brasil, apesar de apresentar ainda um número pouco 

expressivo, as experiências vão se avolumando e podem ser encontradas em instituições 

públicas e privadas de educação infantil, em bibliotecas infantis e juvenis, em associações e 

organizações não governamentais e em universidades e centros de formação de professores 

(Idem).   

A Bebeteca da Faculdade de Educação da UFMG foi inaugurada em outubro de 2011, 

durante a realização do IX Jogo do Livro e do III Fórum Ibero-Americano de Letramentos e 

Aprendizagens, eventos organizados pelo Centro de Alfabetização Leitura e Escrita da 

Faculdade de Educação da UFMG (CEALE/FAE/UFMG). Ainda que apresente muitas das 

características anteriormente destacadas, a Bebeteca da FAE/UFMG possui algumas 

especificidades determinadas por seu vínculo institucional. Por se tratar de um espaço 

instalado na biblioteca de uma faculdade responsável pela formação de professores, seu 

objetivo principal é potencializar a formação de docentes ou de profissionais que atuam ou 

atuarão como mediadores e promotores de leitura junto a crianças de zero a seis anos de 

idade. Considerando tal objetivo e as especificidades dele decorrentes, os projetos 

desenvolvidos no âmbito da Bebeteca da FAE/UFMG, sejam eles de pesquisa, ensino ou 

extensão, têm sempre como principais interlocutores e destinatários esses profissionais.   

   Diferentemente de bibliotecas públicas regulares, a Bebeteca desponta como ambiente 

necessário para ampliação do contato das crianças menores de seis anos com os livros. Esses 

são espaços estratégicos também para que se amplie o contato das professoras e das famílias 

com os livros e com a literatura. Do ponto de vista do ambiente, é importante que essas 

bibliotecas possuam um mobiliário que atenda às especificidades da primeira infância, e 

também dos pais ou professores que, ao acompanharem as crianças, poderão tê-las em seus 

colos, abraçá-las enquanto contam ou leem as histórias. Portanto, “um espaço de paz, onde se 

encontram vínculos afetivos por meio dos contos, e no qual a leitura é olhar, ouvir, 

compartilhar.” (ESCARDO I BAS, 2003). À qualidade do mobiliário e à sua disposição, 

somam-se o arranjo e a organização do acervo, que devem permitir às crianças elegerem 

autonomamente os livros que lhes despertem interesse. A presença de estantes e prateleiras 

baixas é condição para que os leitores infantis tenham livre acesso aos volumes, podendo 
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escolher o livro que mais lhes agrade, observando a grafia do título, a capa, a plasticidade da 

edição e outros detalhes que constituem o projeto gráfico da obra.   

Além de um cuidado com o espaço especializado e um acervo de qualidade, uma 

biblioteca para a primeira infância deve também oferecer ações de mediação que ajudem a 

desempenhar adequadamente seu papel na formação dos pequenos leitores. Para tal, a 

Bebeteca FAE/UFMG vem promovendo, desde sua inauguração, em 2011, diferentes projetos 

que visam fomentar o encontro entre livros, crianças e adultos, ampliar experiências poéticas, 

culturais e educativas de crianças, famílias e profissionais da educação dos municípios 

vizinhos a Belo Horizonte, e fomentar ações formativas para mediadores de leitura. Esses 

projetos e atividades desenvolvidas pela Bebeteca se organizam, assim, em função do 

público-alvo, divididos em dois grandes grupos. O primeiro, composto por ações e projetos 

destinados à formação de professore(a)s, de bibliotecário(a)s e demais profissionais que 

atuam em instituições escolares e não escolares, e que se responsabilizam pela promoção da 

leitura junto a crianças de zero a seis anos. O segundo grupo de atividades é voltado para o 

público infantil e para suas famílias, e tem como objetivos, de um lado, promover o contato 

das crianças com os livros e de outro, oportunizar aquele(a)s participantes das atividades de 

formação de mediadores a observarem e vivenciarem, na prática, o que estuaram ser 

desenvolvido junto às crianças e seus familiares. Os participantes dos projetos e das ações do 

primeiro grupo, ou seja, alunos da graduação, da pós-graduação ou profissionais que 

participam das ações de extensão elaboram, promovem e avaliam as atividades ligadas ao 

segundo grupo. Os projetos que já foram desenvolvidos desde a inauguração da Bebeteca na 

FAE/UFMG foram: Tertúlia Literária, Tertulinha, Hora do Conto, Oficina de Formação de 

Mediadores e Promotores de Leitura e O Que Tem Nesta Bebeteca.   

A Bebeteca, além das atividades mais diretamente ligadas ao ensino e à extensão, tem 

contribuído com a pesquisa acadêmica, investigando temas como as características da 

literatura para bebês, a formação de professores, a tipologia dos livros infantis, os livros 

informativos para crianças menores de seis anos, a avaliação de políticas de distribuição de 

livros e de incentivo à leitura, entre outros.   

A seguir, apresentaremos dois projetos que veem sendo implementados no ano de 

2019: Oficinas de formação de mediadores e promotores de leitura e O que tem nesta 

Bebeteca?.   

  



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1102  

 

O Projeto Oficinas de formação de mediadores e promotores de leitura da Bebeteca 

FAE/UFMG   

  

Para formar leitores desde a educação infantil, é necessário um trabalho pedagógico 

que mantenha o convívio constante das crianças com textos literários e informativos e, 

sobretudo, assegurar seu encantamento com esses livros e seu desejo de conhecer novas 

produções. O papel do mediador é fundamental para essa formação das crianças e deve 

iniciar-se desde o berçário.   

O Projeto de Extensão Oficinas de Formação de Mediadores e Promotores de Leitura - 

PROLLEI- que integra o programa Bebeteca, organiza oficinas destinadas a aluno(a)s dos 

cursos de Pedagogia, Letras, Belas Artes, Biblioteconomia, bem como a profissionais que 

atuam em instituições de Educação Infantil e bibliotecas, a fim de formá- lo(a)s mediadore(a)s 

e promotore(a)s de leitura literária junto a crianças de zero a seis anos de idade.   

No seu primeiro ano, 2015, o Projeto atendeu  alunas do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência da Educação Infantil (PIBID - Educação Infantil) e a 

professoras de duas Unidades Municipais de Educação Ifantil de Belo Horizonte. A 

diversidade na composição da audiência permitiu uma variedade de propostas e um 

enriquecimento das interações. Com encontros organizados por temáticas, entre as quais 

destacam-se A história da Literatura Infantil Brasileira, Livros informativos para crianças 

menores de seis anos, Contos de Fadas e suas adaptações, livro de artista. A partir dessas 

temáticas, aprofundaramse discussões sobre questões recorrentes no cotidiano da Educação 

Infantil, uma vez que o(a)s professore(a)s ainda não dominavam o assunto e ainda não tinham 

clareza de que esses temas poderiam e deveriam ser apresentados às crianças. No decorrer dos 

encontros de formação, o interesse do(a)s participantes no processo de sua formação 

evidenciou-se, entre outras coisas, por meio de solicitação de uma lista de livros para serem 

adquiridos pela Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) e a consciência da 

necessidade de introdução de uma disciplina de literatura infantil no currículo de formação 

do(a)s pedagogo(a)s.  

Os princípios teóricos que orientaram o trabalho baseiam-se no conceito de 

experiência (BENJAMIN, 1993), de mediação literária (COSSON, 2014), de 

multimodalidade na literatura infantil (BELMIRO, 2008) bem como nas concepções de 

formação de leitor literário (COLOMER, 2003), permitindo, assim, pensar na formação do 
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leitor e na mediação de leitura literária frente ao vasto material literário contemporâneo 

destinado ao público infantil.   

  

Em 2018, o Projeto destinou-se a professoras das Escolas de Educação Infantil do 

Município de Belo Horizonte, inscritas no curso de extensão Leitura e Escrita na Educação 

Infantil, e a alunas do curso de Pedagogia da FAE/UFMG. Foram realizadas três oficinas: 

“Literatura infantil: da origem ao texto literário contemporâneo”, “O livro em atividade: o 

livro de artista para crianças menores de seis anos e a literatura infantil” e “Nana neném: entre 

livros, histórias e canções”, cada uma delas estruturada em um formato de três encontros 

presenciais e um encontro final em que as participantes tinham a oportunidade de acompanhar 

o trabalho de mediação de leitura com as crianças realizado por uma especialista convidada.     

Cada um desses encontros com crianças, com suas famílias ou professoras teve uma 

dinâmica diferente. No primeiro, foram recebidas crianças da UMEI Alaíde Lisboa, 

acompanhadas de seus pais, mães ou outro adulto responsável. Nesse momento, as cursistas 

puderam tanto auxiliar no trabalho de mediação, quanto observar a mediação que ocorria 

entre os pais ou as mães e o(a)s seu(a)s filho(a)s. Na segunda oficina, as crianças, dessa 

mesma UMEI, compareceram com suas respectivas professoras. Essa proposta, como a 

anterior, permitiu que as cursistas colocassem em prática o que apreenderam durante os 

encontros de formação, como também que adquirissem novas experiências. Na última oficina, 

o convite foi mais amplo. Pais, mães de bebês e de outras crianças pequenas, de qualquer 

instituição, se inscreveram previamente. Além da exploração dos livros, houve apresentação 

musical, literatura oral e leitura de histórias.173  

  Desde as primeiras oficinas desenvolvidas pela Bebeteca, as avaliações são bastante 

positivas. A maioria dos participantes questionava quando seriam propostas mais atividades 

com a temática da literatura infantil, que até então eram tão escassas na Faculdade. Uma das 

cursistas, que participou das três oficinas, avaliou positivamente o fato de haver uma 

integração e uma inter-relação entre elas, ainda que não fossem interdependentes.  

   Em 2019, as oficinas de Formação de Mediadores e Promotores de Leitura 

começaram no mês de maio, com encontros semanais. Até o final do primeiro semestre, terão 

ocorrido três encontros para a discussão sobre a história da literatura infantil e os livros 

ilustrados e dois encontros para a discussão dos livros informativos para a infância. No final 

do semestre, acontecerão dois encontros com a proposta de mediação de leitura com as 

 
173 Vídeo da TVUFMG de apresentação da Bebeteca: https://www.youtube.com/watch?v=kptMz-cye2s  
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crianças. No primeiro, serão recebidas crianças de uma turma da EMEI Alaíde Lisboa, 

acompanhadas de seus pais, mães ou outro adulto responsável. No segundo, serão convidadas 

todas as crianças da EMEI Alaíde Lisboa e suas famílias para uma manhã de atividades. Serão 

feitas inscrições considerando-se a capacidade de público no espaço da Bebeteca. Nesses dois 

encontros as cursistas poderão acompanhar a mediação de leitura para as crianças feita por um 

especialista e também poderão tanto auxiliar no trabalho de mediação, quanto observar a 

mediação entre as crianças e seus familiares.  

  

Projeto “O que tem nesta Bebeteca?”   

A Bebeteca é composta por um acervo com aproximadamente 1500 livros, 

selecionados a partir de critérios de qualidade definidos pela equipe de pesquisadores, 

garantindo o que se tem denominado “bibliodiversidade”. Pimentel (2016) define a 

bibliodiversidade como uma característica do acervo que contempla a diversidade, a 

variedade em tipos e gêneros discursivos, o formato dos livros, como também a materialidade, 

a autoria, as temáticas e os graus de complexidade.    

O projeto “O que tem nesta Bebeteca” surgiu como forma de ampliar o conhecimento 

sobre o acervo da Bebeteca por parte de alunas do curso de Pedagogia, Letras, 

Biblioteconomia, profissionais que atuam em instituições de Educação Infantil e demais 

interessados na literatura infantil.   

Iniciado em 2019, o Projeto consiste em encontros mensais nos quais professoras e 

estudantes, que integram o Grupo de Pesquisa Leitura e Escrita na Primeira Infância (LEPI), 

apresentam, ao público inscrito, resenhas de suas autorias, de obras que integram o acervo da 

Bebeteca.   

A linguagem utilizada na elaboração das resenhas explora o humor e a ludicidade, 

estabelecendo, com as crianças, uma maior interação. Ainda que as resenhas sejam lidas por 

adultos, os que provavelmente serão também mediadores da leitura da obra, a intensão é fazer 

com que as crianças acessem também este gênero discursivo, o que  contribuiria para seu 

processo de formação como leitoras de literatura. As resenhas iniciam-se com uma breve 

ficha técnica, contendo dados do livro. Em seguida, o conteúdo é apresentado de forma a 

despertar o interesse das crianças e dos mediadores, ressaltando as características mais 

marcantes da história, sem revelar, contudo, o seu desfecho. Por fim, a resenha conta com 

uma indicação que, sem limitar-se a uma destinação por faixa etária, sugere o público alvo e 

formas de realização da leitura em voz alta.  
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Os encontros mensais contam com uma média de trinta participantes. O público se 

caracteriza predominantemente  por alunas da graduação de Pedagogia, bem como  por  

profissionais que atuam em instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Belo  

Horizonte e promotoras de leitura literária junto a crianças de zero a seis anos de idade. A 

dinâmica das sessões conta com a apresentação do espaço da Bebeteca e dos projetos 

desenvolvidos, seguida da leitura de um livro infantil pertencente ao acervo. Em seguida, 

projeta-se na tela a primeira resenha e faz-se, com os participantes, uma leitura coletiva. 

Segue-se a discussão sobre a obra e sobre a própria resenha, destacando-se aspectos, tais 

como qualidade temática, textual, do projeto gráfico, bem como a  tipologia, o gênero, a 

adequação segundo a faixa etária, procurando aprofundar as discussões e ampliar o repertório 

teórico, literário e estético dos participantes. Finalmente, os participantes da sessão têm a 

oportunidade de conhecer e explorar outros livros do acervo, que são separados previamente e 

disponibilizados para manuseio e leitura.  

A avaliação dos encontros tem sido bastante positiva. As participantes apontam  que o 

Projeto contribui para uma compreensão mais clara  da  concepção de infância subjacentes 

nas obras, a ampliação do conhecimento sobre literatura infantil, o aumento do repertório 

pessoal e a superação de pensamentos que subestimam as crianças ou que tendem a limitar a 

liberdade de autore(a)s de obras para crianças, ao não se compreender a relação entre ficção, 

realidade e construção de nossas subjetividades.   

  

Considerações finais  

Mesmo reconhecendo-se os benefícios da constituição de espaços para a formação de 

pequenos leitores, o tema carece de aprofundamento teórico e discussão nos cursos de 

Pedagogia e Biblioteconomia. Inserir a literatura no currículo da educação infantil é colaborar 

para interações de qualidade. Bakhtin e Volochinov (2004, p. 123) afirmam que “O livro, isto 

é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento de comunicação verbal. Ele é 

objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo, além disso, é feito para ser apreendido de 

maneira ativa [...]”. 

Entretanto, a maioria do(a)s professore(a)s desconhece a importância da literatura na 

construção da subjetividade das crianças. Talvez isso aconteça por ele(a)s não reconhecerem a 

literatura como um processo de significação do mundo. Outra hipótese seria a de que os 

eventos de letramento literário, que permeiam o cotidiano do(a)s professore(a)s, não exijam 
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competências e habilidades leitoras mais complexas. Dessa maneira, torna-se difícil para 

esse(a)s professore(a)s perceber a importância de se aprender aquilo que subjaz às palavras, 

isto é, o duplo sentido e as metáforas. Podemos pensar ainda, que, talvez, esse(a)s 

professore(a)s não consigam perceber a literatura como um poderoso agente formador, porque 

ele(a0s próprio(a)s não tiveram a oportunidade de ter uma formação leitora que contemplasse 

um comportamento perene de leitura. Assim, é fundamental e urgente que o(a)s professore(a)s 

da educação infantil aprofundem seus estudos sobre esta temática, sob pena de estarem 

assumindo uma postura contrária ao sentido ético e político de seu exercício profissional.  

É igualmente importante ressaltar que esses espaços não devem possuir o intuito de 

alfabetizar ou propor práticas didatizantes. O objetivo das bebetecas é de oferecer leituras 

literárias e/ou informativas e, acima de tudo, de qualidade, além de estimular o prazer e o 

interesse pela leitura, por meio de uma experiência lúdica, artística e sensível. O contato dos 

pequenos leitores com os livros em ambientes que aconcheguem, confortem, acrescidos da 

experiência acolhedora vivenciada conjunta com pais, mães, avós, avôs, irmãos, irmãs e 

professore(a)s contribuirá para que, quando adultos, mantenham o gosto pela leitura e se 

sintam ambientados em uma biblioteca.  

Sabemos hoje que ler, desde os primeiros meses de vida, desenvolve o gosto pela 

leitura e a apreciação estética, amplia o vocabulário, familiariza a criança com o estilo formal 

da linguagem escrita e contribui para sua formação humana, ampliando suas experiências. 

Assi, as bebetecas abrem a possibilidades de fazer com que o(a)s professore(a)s, 

educadore(a)s e bibliotecário(a)s compreendam o valor da literatura para a formação das 

crianças e também de permitir que elas possam adquirir autonomia crítica e intelectual para 

serem autore(a)s de práticas que contribuam para uma educação infantil de qualidade para 

todos.  
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo socializar ações, na área da alfabetização, 

desenvolvidas com crianças da educação infantil. A proposta é mostrar como as atividades lúdicas 

favorecem o aprendizado da leitura e da escrita, tendo por ação básica o brincar e a autonomia da 

criança. Considerando que a alfabetização é alvo de muitas políticas, que são tecidas em um momento 

ímpar na história da educação brasileira, o que se coloca em voga não é só a questão do método, mas a 

importância da compreensão sobre o desenvolvimento infantil, sobre o processo de apropriação da 

escrita como objeto cultural e o que isso implica na identidade da criança, quando esta se percebe 

integrante de uma sociedade. Como resultado, apresenta-se os aprendizados das crianças no que toca 

aos atos de ler e escrever, mesmo que ainda não estejam alfabetizadas. Demonstra-se como ações 

simples apresentam resultados positivos com crianças da educação infantil. 

 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Educação infantil. Lúdico  

 

Introdução 

 

 

 Uma das grandes discussões travadas no meio acadêmico e científico atualmente gira 

em torno do processo de alfabetização, contemplando temas como os métodos, a idade certa, 

ensino centrado na criança ou no professor, os espaços, as experiências dos sujeitos, os 

recursos, dentre outros. O decreto de nº 9.765, de 11 de abril de 2019, que instituiu a política 

nacional de alfabetização, longe de ser um instrumento de abertura e esclarecimento sobre o 

processo de alfabetização das crianças brasileiras, lançou mais dúvidas e trouxe algumas 

ideias arraigadas, que contradizem as atuais pesquisas sobre a temática. Em um cenário de 
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políticas excludentes, projeta a implantação de um método único – o método fônico – como a 

tábua de salvação para os problemas de alfabetização. 

 Desconsiderando pesquisas e experiências realizadas nos últimos anos, a adoção de 

um plano de alfabetização,  também não dialoga com os especialistas, embora o documento 

prevê que as práticas devam “basear-se em evidências científicas” e que planos de 

qualificação dos profissionais sejam geridos e financiados pelo governo. Afora essas 

dicotomias, há um problema, que não foi analisado em suas raízes: a alfabetização como um 

processo que se inicia desde o nascimento. Magda Soares (2018) coloca a discussão como 

uma questão histórica, iniciada nas décadas finais do sec. XIX, coincidindo com as políticas 

de consolidação do sistema público de ensino. Neste período, os índices de alfabetização no 

Brasil estavam muito aquém dos internacionais. Se avaliarmos os estudos, ainda 

identificamos mais uma questão, um tanto complexa. A idade em que se avaliavam os índices 

de crianças alfabetizadas girava em torno daquelas entre 10 a 14 anos de idade, ou seja, havia 

uma negligência quanto às faixas etárias antecedentes, conforme pode ser visto no relatório do 

IBGE (1996). 

 Atualmente, em uma visão um tanto deturpada, as questões de discussão giram em 

torno da criança menor, acreditando-se, em alguns casos, que se “alfabetizarmos” as crianças  

desde a educação infantil, o país deixará de ser apontado como um país de analfabetos. No 

entanto, embora essa seja uma discussão de alta relevância (e quem sabe, o caminho para 

resolver o problema), o desconhecimento sobre o desenvolvimento infantil, com todas as 

implicações de uma série de fatores, cria um circulo vicioso. Ou não saímos de lugar nenhum 

ou antecipamos a alfabetização, penalizando as crianças menores, que ainda não tem as 

habilidades cognitivas e motoras consolidadas para realização de atividades consideradas, no 

mínimo arcaicas e vazias de significado. 

 Neste sentido, este trabalho tem como foco apontar experiências realizadas na 

educação infantil, tendo no lúdico, a atividade primordial com foco na alfabetização das 

crianças. Nosso objetivo é socializar uma experiência que não tem no método, a base de ação, 

mas na criança e nas suas experiências e possibilidades.   

 

A educação infantil no cenário político do atendimento à infância e da alfabetização 

 

 Se a infância viveu um período histórico de silêncio, no campo da educação, 

atualmente alçou um status jamais imaginado nos idos de 1980, quando as primeiras creches 
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começaram a proliferar no país. Reconhecida, pela primeira vez, como primeira etapa da 

educação básica, pela Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/96, o fato é que a 

educação infantil existe há muito tempo. Proliferaram, nas décadas de 70 e 80, muitas creches 

que visavam o atendimento às mães trabalhadoras. Eram locais de “cuidar” das crianças 

enquanto suas mães trabalhavam. Constituíam-se de verdadeiros depósitos de crianças. Não 

era exigida nenhuma formação específica para atuar nestas instituições: a criança ficava aos 

cuidados de pessoas que tinham por função dar banho, alimentar, ministrar remédios, etc. A 

educação não era sequer pensada. O brincar não era valorizado. Segundo Andrade, 

 

A história do atendimento à infância que antecede a Constituição de 1988 

demonstrou o predomínio da ação da assistência social à infância 

desenvolvida por várias instituições, como os asilos infantis (século XIX), 

as creches, as escolas maternais e os jardins de infância (Andrade, 2010, p. 

91). 

 

 Nota-se, assim, que é a partir da Constituição de 1988 que a infância passa a ser alvo 

de regulamentação e uma preocupação maior com suas especificidades começa a emergir no 

campo da educação, da sociologia, da economia, da política, da psicologia, dentre outros. Ela 

se traduz como um marco para as novas regulamentações que encontrarão respaldo em novos 

conceitos sobre a criança e a infância. Para Craidy (2002), a Constituição foi a porta de 

entrada para a concepção de um novo paradigma no que diz respeito à criança e às instituições 

de educação infantil. A partir de sua promulgação, a superação da tradição clientelista e 

paternalista que marca a história do Estado e da sociedade no Brasil é iniciada. A Constituição 

afirmou ainda a cidadania da criança ao estabelecer que ela é sujeito de direitos, definindo a 

creche e a pré-escola como direitos da criança e de seus pais trabalhadores, implantando a 

ideia da natureza educativa da creche e pré-escola. 

 Outros marcos históricos se seguiram à Constituição de 1988. Em 1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente vem trazer novas regulamentações sobre o atendimento à infância e 

a adolescência, estabelecendo as responsabilidades e impondo ao Estado a adoção de políticas 

de ações mais concretas. As práticas corretivas, assistencialistas, a repressão no âmbito das 

ações socioeducativas são substituídas por uma política de proteção tendo, em bojo, a 

concepção de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. 

 A política de atendimento à infância foi se expandindo, chegando a tocar no campo da 

educação formal e, a partir dai, à fomentar outros movimentos em prol da infância. Se de um 

lado, o estado assumia sua parcela de responsabilidade nos documentos legais, de outro 
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também reforçava o papel da família e atribuía a corresponsabilidade a ambos. Seguindo o 

trajeto histórico dessas políticas, foram lançadas em 1994 as diretrizes para a Política 

Nacional de Educação Infantil, com uma série de documentos científicos que visavam firmar 

o compromisso com as crianças, especialmente, as de 0 a 6 anos de idade. Conforme  

Andrade, 

A formulação da política de educação infantil reconhece o direito das 

crianças pequenas à educação, valorizando o papel da infância no 

desenvolvimento do ser humano e, sobretudo, a importância da educação na 

construção da cidadania. […] O referido documento estabelece as diretrizes 

pedagógicas para as instituições creches e pré-escolas, apresentando como 

funções complementares e indissociáveis da educação infantil o cuidar e o 

educar, em complementação à ação da família (Andrade, 2010, p. 96). 
 

 Desta forma, as políticas foram sendo implementadas e discussões acerca de sua 

execução ganharam força no âmbito acadêmico e político. Em seguida, no ano de 1997, o 

documento com os Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças, foi publicado e enfatizava  os   direitos das crianças e o papel das 

instituições na garantia desses direitos. Em 1996, como já citado, a LDB dedica parte de seu 

texto à educação infantil, tocando nos aspectos conceituais em que define o que constitui a 

educação infantil, atribui as responsabilidades (já firmadas nos documentos anteriores) e uma 

tímida orientação sobre a avaliação. 

 Seguem-se a este documento, em 1998, os Subsídios para o credenciamento e o 

funcionamento das instituições de educação infantil, com o intuito de contribuir para a 

formulação de diretrizes e normas para as instituições de educação e o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, contendo um conjunto de sugestões e subsídios para os 

professores de creches e pré-escolas. 

 Nos anos seguintes, algumas alterações na LDB, como a instituição da obrigatoriedade 

da matrícula de crianças de 4 anos de idade em instituições de educação infantil e em 2018, a 

Base Nacional Curricular Comum - BNCC, com definições mais claras de conteúdos, 

contemplados nos campos de experiência, formulando objetivos e definindo as faixas etárias. 

Como é um documento recente, ainda é alvo de estudos, discussões e controvérsias no âmbito 

da academia. No entanto, a definição de campos de experiência, considerado melhor 

estruturado nos documentos anteriores, absorveu áreas diferentes em campos comuns, o que 

gera uma confusão na organização dos conteúdos a serem trabalhados com as crianças da 

educação infantil. Exemplo disso é a dissolução da área da linguagem e da escrita no campo 

de experiência “Escuta, fala, pensamento e imaginação” em que as atividades de 
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representação (embora fundamentais para o desenvolvimento infantil e da leitura e escrita) 

estão diluídas, confundindo-se com as atividades relacionadas à área das artes. Afora estas 

dicotomias, a base trouxe como eixos as interações e brincadeiras infantis, consolidando o que 

estava previsto também nas Diretrizes Curriculares. 

 Esses eixos sempre permearam o trabalho da educação infantil, mesmo na ausência de 

documentos normativos. Apesar de concepções, muito vezes distorcidas, sobre o brincar e sua 

importância no desenvolvimento da criança, as atividades lúdicas são “permitidas” na 

educação infantil. 

 Quanto ao processo de alfabetização, o mais recente documento, o decreto de nº 9.765, 

de 11 de abril de 2019, que instituiu a política nacional de alfabetização veio, na tentativa de 

se somar aos demais documentos. No entanto, ao pregar o método fônico como meio para o 

trabalho de alfabetização, ele reduz as possibilidades de atuação do professor, engessando as 

ações e colocando à margem, as iniciativas que têm, no lúdico, as principais atividades. Além 

disso, sugere a antecipação de ações para as crianças da educação infantil, menosprezando o 

tempo necessário para aquisição e aprimoramento das habilidades básicas requeridas a este 

tipo de aprendizagem. Menospreza também o processo de desenvolvimento da escrita e da 

leitura e o respeito ao tempo de cada criança, desconsiderando ainda outros métodos também 

necessários. Soares (2018) afirma que a questão dos métodos não é nova, mas histórica: 

 

esteve presente em nosso país, ao longo da história dos métodos de 

alfabetização, pelo menos desde as décadas finais do século XIX, momento 

em que começa a consolidar-se um sistema público de ensino, trazendo a 

necessidade de implementação de um processo de escolarização que 

propiciasse às crianças o domínio da leitura e da escrita (Soares, 2108, p. 

16). 

 

 Ao avaliar políticas que visam a implementação dos programas de alfabetização, 

percebe-se que os métodos estão sempre no centro das discussões, o que levou a alternância 

desses métodos. É neste cenário, que o brincar como meio é apontado neste trabalho. 

Apresentamos, a seguir, a proposta que utilizamos no Laboratório de Desenvolvimento 

Infantil e no Laboratório de Desenvolvimento Humano para todas as atividades, mas aqui 

com olhar para a alfabetização das crianças.    

 

A alfabetização no brincar: estratégias de leitura e escrita para a educação infantil 
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 Mesmo a “alfabetização” sendo entendida por alguns como campo exclusivo do 

ensino fundamental, seu processo construtivo se dá desde o nascimento da criança. Quando 

entra no universo letrado, a criança já está inserida em um rico espaço propício à construção 

das habilidades de leitura e escrita, respeitadas as especificidades de cada faixa etária. 

   Os estudos de Emília Ferreiro foram o marco na compreensão de como a criança 

constrói seu conhecimento acerca da escrita, mostrando que, desde muito pequenas, já 

possuem hipóteses sobre o assunto. Ferreiro (2013) define a escrita como “objeto de 

conhecimento” e, para crianças entre três e cinco anos, ela não é um instrumento, mas um 

dado do meio social que precisa ser transformado em um observável. Ferreiro ainda afirma: 

 

muito antes do ensino fundamental, as crianças construíram conceituações a 

respeito da escrita que correspondem à vários registros. Por uma lado, 

trabalharam cognitivamente sobre as propriedades formais do sistema (as 

regras de composição dos elementos, assim como a relação entre sequências 

bem construídas e unidades da língua oral). Por outro, trabalharam 

cognitivamente sobre o modo de existência da escrita na sociedade […]. 

Temos que auxiliar essas crianças em seu caminho para a alfabetização, mas 

levando em conta sua inteligência e não as tratando como ignorantes. Elas 

colocam questões legítimas – algumas delas de grande relevância 

epistemológica – ao pensar a escrita; a mesma escrita reduzida, banalizada e 

deformada pela tradição escolar, que converte didaticamente um objeto 

cultural complexo em um instrumento de codificação rudimentar (Ferreiro, 

2013, p.33). 

 

 Nesta mesma direção, Albuquerque e Leite (2011) afirmam que as práticas em que se 

ensinam as letras do alfabeto para crianças da educação infantil ainda são muito comuns. 

Muito antiga, ela se relaciona à perspectiva empirista associacionista de ensino aprendizagem 

pressupondo que o professor, ao apresentar uma letra para a criança  e suas diferentes formas 

de grafia, por meio do processo de memorização e treino, está ensinando-a a ler e escrever. 

 Baseadas nesta reflexão, a adoção de um método que atenda ao princípio de se ter, na 

escrita, um objeto cultural a ser apropriado, percebe-se a necessidade de trazer para a 

instituição de educação infantil, aquilo que mais dá prazer à criança:  brincar! Se brincando é 

possível se apropriar do mundo e de todas as informações que este contém, brincando elas 

podem aprender e apreender esse objeto. 

 As experiências aqui relatadas trazem à tona muitas das questões discutidas até o 

momento. Na direção que defendem Faria e Kuhnen (2018), e com base nos mais recentes 

estudos, a nossa concepção é de que não se deve “ensinar” a escrita como habilidade motora, 

levando as crianças á memorizarem (decorarem) o alfabeto, copiar nomes e palavras e seus 
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significados, muito menos repetir as letras para “descobrir” seu valor sonoro. Para as autoras, 

citando Ostetto: 

 

É preciso ensinar a linguagem, no sentido de conhecer os usos e funções da 

escrita. […]. por isso, a escrita não deve ser explorada como habilidade 

motora, que tem como objetivo fazer com que as crianças decorem alfabetos 

e copiem nomes e palavras sem significados. Se é importante “aproximar 

mais as crianças desse objeto simbólico da nossa cultura não precisamos 

lançar mão daquele ditado antigo a letra com sangue entra, passando lições 

enfadonhas de copiar as letras, decorar o alfabeto, seguir o modelo, escrever 

na linha, etc. (Faria e Kuhnen, 2018, p. 99). 

 

 Neste mesmo caminho, defendemos que há formas muito mais prazerosas e eficientes 

que podem contribuir para a construção da escrita pela criança. Nessa perspectiva, os jogos, a 

leitura de livros e de imagens, a escrita sendo produzida pelo adulto ou pela criança, em 

diversas situações cotidianas, atividades de artes como desenho livre, pintura, modelagem são 

algumas das possibilidades que possibilitam uma passagem mais suave pelo processo e 

auxiliam na consolidação dos esquemas e das habilidades necessárias à leitura e à escrita. 

 

As atividades lúdicas em diferentes espaços e formas: escrevendo sem escrever e lendo 

sem ler 

 

 O que apresentamos a seguir são algumas imagens de atividades desenvolvidas com as 

crianças no LDI e LDH, desde os bebês até as crianças de seis anos. Os dois laboratórios são 

ligados ao Curso de Educação Infantil, na Universidade Federal de Viçosa. O LDH atende 

crianças de 4 a 6 anos de idade e LDI atende crianças de 0 a 3 anos de idade, ambos em 

período parcial. Todos os dias, são realizadas atividades nas diferentes áreas de interesse: 

recepção, brinquedo manipulativo, área de artes, brinquedo dramático, área de ciências e área 

externa.   

 Na recepção, as crianças dialogam com os professores e colegas, discutem as 

atividades do dia, os projetos, etc. É um momento de expressão de ideias, sentimentos, 

desejos. Na área de brinquedo dramático, brincam de “ser”: representam diferentes papéis 

sociais, aprendendo sobre a função de cada pessoa no meio em que vive. Usam acessórios de 

médico, dentista, salão de beleza, etc. Na área de brinquedo manipulativo, os jogos são 

oferecidos todos os dias. Jogos de montar, de regras, trilhas, lego, quebra-cabeça...as crianças 

desenvolvem habilidades linguísticas, motoras, matemática, dentre outras. Na área de blocos, 

além de blocos de madeira ou de espuma (o que depende da faixa etária) há acessórios para as 
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crianças usarem a imaginação nas mais variadas brincadeiras. Na área de ciências, aprendem 

sobre os seres vivos, os objetos e suas propriedades. Na área de artes, pintura, desenho, 

colagem, modelagem são feitas de forma livre, possibilitando a imaginação e a criatividade. 

Já na área externa, coberta ou descoberta, equipamentos e materiais favorecem  oordenação 

motora grossa, o movimento, a exploração. Em todas as atividades, a linguagem oral é 

privilegiada. As crianças são estimuladas a falar, a lançar hipóteses, etc… A linguagem 

escrita, entendida como um conjunto de habilidades que visam à apropriação desse objeto 

social, acontece por meio de estímulos nas atividades diversas. 

 Como pode ser visto nas imagens abaixo, a leitura de histórias é realizada de forma a 

atender às diferentes faixas etárias. No berçário, as crianças são dispostas nos carrinhos, 

ouvem as histórias e em seguida, o material utilizado é oferecido para que elas os manipulem. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Foto leitura no berçário. 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

 

 

Figura 2. Foto leitura no berçário. 
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As crianças maiores sentam-se no tatame ou tapete, em semicírculo, na posição que 

lhes for mais confortável para ouvirem as histórias. Essa área é utilizada para recepção das 

crianças e atividades como a roda e a contação de histórias. É de livre acesso durante o 

horário das atividades. As histórias podem ser de todos os tipos e com os mais variados 

recursos. A poesia também faz parte. 

 

 

 

 

  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                          

              

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

Figura 3. Foto atividade poesia. 3 anos. 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

Figura 4. Foto atividade identidade. Bebês. 

Fonte: Registros do acervo LDI. 
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 As atividades de leitura favorecem o contato social com a escrita e com a audição, o 

que favorece a compreensão da sonoridade das palavras. Desta forma, realizar a leitura de 

histórias para e com as crianças acaba sendo uma atividade muito mais simples do que parece, 

pois estaremos usando uma estratégia que é mais produtiva no trabalho com a criança: deixa-

la brincar e, a partir de sua brincadeira, fazer a observação, as intervenções e a avaliação de 

seu desenvolvimento sem privá-la do prazer de ser criança. As atividades com a literatura 

infantil deixam de ser cansativas, normativas, diretivas ou instrutivas para se constituírem em 

pura atividade lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao desenvolvimento infantil, é importante ressaltar que a criança passa 

por fases nas quais suas estruturas vão sendo construídas e há características próprias que 

devem ser consideradas na hora de planejar e executar atividades literárias. No estágio 

sensóriomotor, a inteligência é prática. Isto significa que a criança necessita de material 

concreto para agir sobre ele.  Não se justifica negar aos bebês oportunidades de participar de 

atividades de contação de histórias. Eles reagem prontamente aos materiais a que são expostos 

e o livro, é claro, tem seu lugar. 

Brandão e Rosa (2011) relatam experiências de leitura de histórias realizadas em 

berçários, por professoras de crianças até 2 anos, em que chama a atenção a disposição dos 

bebês para interagirem com a professora e com seus pares, tendo nas histórias um recurso 

simbólico. 

Figura 5. Foto Atividade Literatura. 

Fonte: Registros do acervo LDI. 
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Ao ouvirem histórias lidas, cantadas ou relatadas, as crianças demonstram sua 

participação na atividade quando propõem brincadeiras, fazem vocalizações, 

movimentam o corpo [...]. Nos registros de práticas de leitura e de contação de 

histórias numa faixa etária um pouco maior, outros aspectos passam a ser 

evidenciados, tais como: o interesse crescente das crianças pelo conteúdo que é lido; 

a atenção que desperta a sonoridade das palavras; a capacidade de perceber o 

encadeamento temporal e causal de eventos presentes na narrativa; a possibilidade 

de compor um repertório de histórias conhecidas, apreciadas e até aprendidas de cor, 

entre outros (Brandão e Rosa, 2011, p. 35). 

 

 No Laboratório de Desenvolvimento Infantil, da Universidade Federal de Viçosa, onde 

são atendidas crianças de 3 meses a 4 anos e 11 meses, atividades que envolvem a contação de 

histórias fazem parte da rotina diária. A rotina é organizada de forma que cada atividade tem 

seu momento para acontecer, podendo-se modificar de acordo com  as necessidades. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

Fonte: Registros do acervo LDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                  Fonte: Registros do acervo LDI. 

 

Figura 6. Foto Atividade musicalização. 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

Figura 6. Foto Atividade musicalização. 

Fonte: Registros do acervo LDI. 
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As atividades que envolvem os jogos sonoros/musicais podem ocorrer em diversos 

momentos: com as crianças na sala-ambiente, na área externa, com a participação da família  

ou de outras pessoas da comunidade. São jogos com instrumentos de bandinha industrializada 

ou com instrumentos confeccionados pelas professores e crianças ou por membros de projetos 

de extensão. Alguns deles possuem símbolos ou mesmo o nome do instrumento em uma 

etiqueta. Além de auxiliar na fala, pronúncia, as crianças têm contato com as letras das 

músicas e, por consequência, com símbolos da escrita. 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registros do acervo do LDI 

 

 Em atividades de artes, as crianças desenvolvem o controle motor, o domínio de 

instrumentos como o pincel e ou lápis e uso do espaço. Essas atividades (lúdicas por 

natureza), além de prazerosas e livres, auxiliam no desenvolvimento de esquemas e de 

habilidades básicas que, por conseguinte, serão necessárias ao desenvolvimento da escrita. 

Muito além de seus objetivos, elas proporcionam o contato com os materiais e as crianças  

têm, nesse ambiente, o ambiente alfabetizador com tudo o que o compõe.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 7. Foto Atividade artes, pintura. 

Figura 8. Foto Atividade artes, desenho canetinha. 
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  O uso de materiais para desenho e pintura auxilia no desenvolvimento do movimento 

de pinça, essencial para a criança escrever. Embora o objetivo principal é desenvolver a arte e 

a criatividade, a criança tem a possibilidade de manusear, de forma livre, materiais que, em 

determinado momento, serão necessários à escrita. 

 Além destas atividades, as crianças jogam com diversos objetos (industrializados ou 

confeccionados). Nestes jogos, que não necessariamente, serão jogos com letras, palavras ou 

textos, as crianças terão contato com material que, direta ou indiretamente, terão conteúdos da 

linguagem oral e escrita e,ou vão favorecer o desenvolvimento das habilidades básicas: 

cognitivas e motoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os jogos de formar palavras livres são muito utilizados no LDI e servem como 

estímulo para composição de palavras e discussão da função social, levando à criança a 

compreender a necessidade de um contexto para que as palavras façam sentido. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

Figura 9. Foto Jogo de letras. 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

Figura 10. Foto Jogo de letras. 
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E, por fim, as atividades de escrita propriamente ditas, realizadas de forma espontânea, 

permitem que as crianças sejam escribas. Das garatujas, ao desenho pre-esquemático, o 

esquemático até a descoberta de que algo desenhado pode se escrito, é um longo, mas 

prazeroso caminho. Traços arredondados ou serrilhados que aparecem em seus desenhos, 

“bolinhas”, “quadrados” e outras formas ganham nomes, nomes de letras, de palavras ou 

mesmo textos. È a descoberta da escrita. Icônico e não-icônico começam a separar-se num 

movimento de pura descoberta e fluidez.  Leve como pluma, a escrita toma forma, cor, 

dimensão e até cheiro...Nova fase se apresenta ao pequeno ser escritor de palavra tortas. 

 A pergunta encantadora, que fascina qualquer educador: “o que eu escrevi aqui?” toca 

o coração de quem viu a criança “borrar” o papel, desenhar sem noção de espaço da folha, 

rasgar suas próprias produções de tanta tinta ou cola que usou. Elas escrevem, inicialmente,  

do seu jeito, espelhado, letras caindo para a parte debaixo da folha, olhando, observando, 

hipotetizando sobre a escrita como objeto social importante na comunicação de sua cultura, 

registrando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

Figura 11. Registro pela criança.. 
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 Em um dado momento, percebem seus “erros” e iniciam novas descobertas sobre a 

escrita: a direção, a linearidade, funções, contextos. Descobrem que podem escrever o que 

falam e que letras, palavras e textos têm som e a partir daí, é um caminho sem volta: a 

alfabetização aflora como se fosse mágica. Mas não foi! Foi um processo longo, cheio de ir e 

vir, de estar e de ser. Como na poesia, fluiu na brincadeira daqueles que nem tinham a 

intenção de escrever nada, mas no meio desse brincar, descobriram que podiam escrever.  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Escrita no painel 

Figura 13. História coletiva no painel 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

Fonte: Registros do acervo LDI. 
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Em um coletivo ou na solidão de estar sozinho, as crianças brincam, desenham, 

pintam, escrevem, reescrevem, inventam histórias, dão o tom mais suave ou dramático ao 

final...elas se colocam no mundo. Reinventam e buscam sobreviver, na tentativa de 

compreender esse universo povoado de seres de verdade e de mentira que, num dado 

momento, se desprendem e tornam-se essências únicas, mas complementares. E se esse 

direito lhes for garantido, ingressarão no ensino fundamental para apenas aprender a dominar 

e se apropriar do que já compreenderam na educação infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Considerações, mas não finais! 

 

 Neste trabalho almejamos mostrar como ler e escrever (que são apenas algumas das 

habilidades para o estar alfabetizado) podem ser trabalhados na educação infantil. Para além 

de alfabetizar, a criança precisa, primeiro, ser. Ser criança, ter infância, estar em um ambiente 

lúdico, que favoreça o seu desenvolvimento em todos os aspectos: fisico-motor, cognitivo, 

social, afetivo e moral. As condições oferecidas nas instituições de educação devem ser as 

melhores, priorizando o brincar como meio e como fim. 

 Espaços adequados, que atendam às necessidades das crianças, profissionais 

habilitados, materiais que permitam a exploração e a descoberta são alguns dos elementos que 

 

 

Fonte: Registros do acervo LDI. 

Figura 14. Visita à biblioteca da UFV 
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permitirão o desenvolvimento das habilidades gerais e, neste caso, a alfabetização, de forma 

natural, lúdica e prazerosa. 

 O planejamento e a condução das atividades, de forma que a criança participe de todo 

o processo é fundamental para que os objetivos sejam alcançados. É necessário conhecer o 

desenvolvimento da criança, dominar teorias, compreender sobre o comportamento infantil e, 

especialmente, ter afinidade com uma proposta que tenha, em primeiro lugar, a criança. 

Atividades variadas: artes, linguagem, literatura, jogos, mímicas, a música, os movimentos, a 

escrita espontânea, escrita conduzida, o professor como escriba, atividades na área externa, 

planejadas de forma que a criança possa escolher e tenha autonomia em sua realização são 

fundamentais para seu desenvolvimento. 

 A ação do professor também é de suma importância. Conhecer os limites e 

possibilidades de cada faixa etária, de cada criança, suas necessidades e interesses são atitudes 

que propiciam o sucesso das atividades. As crianças aprender a ler e escrever, sem estar, 

necessariamente, lendo e escrevendo, decorando e copiando, de forma mecânica e sem 

sentido. Atividades coletivas e individuais, em espaços planejados intencionalmente podem 

favorecer ainda mais o desenvolvimento das habilidades infantis. Apreender a escrita como 

objeto social e ferramenta de comunicação de sua cultura auxilia no processo de identificação 

da criança e permite que expresse de forma mais eficiente com seus pares e com as pessoas ao 

seu redor. Ressaltamos ainda que esse trabalho deve ser efetivado desde os bebês, pois 

alfabetizar é ensinar a estar no mundo. 

 O investimento na educação infantil de qualidade, com certeza, é o caminho para que 

não sejamos forçados à implementar leis que preguem um método único como forma de 

alfabetizar nossas crianças. 
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Três espaços e suas mediações de leitura: formando crianças leitoras  
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Resumo: A partir da reorganização da estrutura física e da mediação com a obra literária, 

apresentamos três vivências de leitura: a primeira acontecida em Mato Grosso, numa escola municipal 

de Rondonópolis, retratando parte de uma pesquisa de Mestrado com crianças de 5 anos da educação 

infantil; a segunda, em Goiás, numa escola municipal de Jataí, retratando parte da experiência de 

formação de acadêmicas de Pedagogia vinculadas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (Pibid), nos anos iniciais do ensino fundamental; a terceira, em um 2º ano do ensino 

fundamental, com mediação da professora da turma, numa escola particular, em Rondonópolis, no  

Mato Grosso. Os três espaços e suas mediações de leitura sinalizam que a instituição escolar precisa 

oferecer ambientes culturais e de leitura interativos que propiciem o encantamento pelas narrativas, 

por autores e pelo conhecimento, visto que o lugar onde acontecem as práticas pedagógicas também 

podem influenciar na constituição do leitor e, consequentemente, no processo de alfabetização das 

crianças. 

 

Palavras-chave: Espaço mediador. Mediação de leitura. Educação literária.  

 

Sobre a “miopia leitora” 

- Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguilim... E o senhor 

tirava os óculos e punha-os em Miguilim, com todo jeito. - Olha agora! 

Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade, tudo 

novo e lindo e diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas... Via os 
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grãozinhos de areia, pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas 

passeando pelo chão de uma distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, 

tanta coisa, tudo... (Guimarães Rosa). 

 O lirismo das palavras de Guimarães Rosa ao recriar o mundo na perspectiva de uma 

criança nos comove profundamente. Esse trecho da obra Campo Geral se refere ao episódio 

em que o menino Miguilim conhece um médico que chega ao lugarejo onde vive com sua 

família. O doutor logo percebe que Miguilim era míope e resolve ajudá-lo. Coloca seus óculos 

no menino, que passa a enxergar com nitidez tudo o que só via embaçado. 

 A sensibilidade com que Rosa (1984) descreve a emoção seguida pelo encantamento 

que Miguilim sente ao ver seu mundo, as pessoas, as coisas, sob outra ótica, agora, com uma 

lente que permite ao menino ver o que ele jamais vira, nos permite a ousadia de trazer a 

belíssima imagem para nosso universo docente e imaginar quantos Miguilins encontramos no 

cotidiano escolar... Quantos meninos têm a vista curta, não no sentido da miopia 

diagnosticada pelo médico, mas a miopia de não poder enxergar o mundo pela falta do 

domínio do ler e do escrever numa sociedade organizada em torno da língua escrita? Numa 

sociedade letrada em que saber ler e escrever é possibilidade para a inserção na vida social? É 

evidente que uma pessoa poderia viver toda uma vida com dignidade, mas possivelmente sem 

saber ler e nem escrever sua vida estaria reduzida e seu olhar seria míope como o protagonista 

de Campo Geral.  

 No entanto, sabemos que muitas meninas e muitos meninos que frequentam a escola 

brasileira não têm conseguido desenvolver as habilidades da leitura e da escrita. Além disso, 

nas escolas, é comum encontrarmos professores, que reclamam da não leitura de seus alunos 

ou da dificuldade que apresentam em trabalhar com a formação de leitores. Este texto 

apresenta três espaços que foram transformados em mediadores de leitura, bem como a 

utilização de estratégias174 que favorecem a compreensão do texto compartilhado.  

A primeira experiência faz parte da pesquisa de mestrado da primeira autora, 

envolvendo a própria autora-pesquisadora, a professora regente de uma escola municipal de 

Rondonópolis (MT) e crianças de 5 anos de idade matriculadas na educação infantil. A outra é 

fruto da prática docente da segunda autora e aconteceu no curso de Pedagogia da 

 
174 A utilização da expressão estratégias decorre originalmente no Brasil dos estudos de Isabel Solé sobre os 

recursos utilizados pelo leitor durante o processo da leitura para se alcançar a compreensão. Os pesquisadores 

americanos Harvey e Goudvis, desde a década de 1980, têm se dedicado ao estudo das estratégias que leitores 

experientes mobilizam para compreenderem o que leem. Em terras brasileiras, eles foram divulgados com o 

auxílio dos estudos de Girotto e Souza (2010). 
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Universidade Federal de Goiás (UFG), e envolveu a autora-professora, acadêmicas de 

Pedagogia envolvidas com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(Pibid), professores da rede pública municipal de Jataí e crianças dos anos iniciais do ensino 

fundamental. A última experiência constitui-se na mediação de leitura literária vivenciada 

pela terceira pesquisadora e professora com sua turma de 2º ano do ensino fundamental em 

Rondonópolis (MT), em uma escola particular.  

Diante das três práticas e vivências de leitura, temos como objetivo apresentar a 

importância do espaço mediador de leitura, suas possibilidades de transformação e também 

como as estratégias propostas por Solé (1998) podem contribuir para a formação do leitor a 

partir de uma mediação adequada. 

Podemos perceber a importância dos espaços de leitura em diversas livrarias que 

organizam ambientes repletos de aconchego em seus estabelecimentos para que, antes da 

compra, os clientes, sejam adultos ou crianças, tenham a oportunidade de manusear, folhear e 

até mesmo ler antes de efetuarem sua compra. Se em espaços de consumo a organização 

espacial faz diferença na seleção da obra a ser comprada e lida, podemos refletir sobre como a 

formação de leitores sofre influência da ambientação e do acolhimento aos livros e seus 

leitores também nas escolas e salas de aula, nos Anos Iniciais, ou de atividades, na Educação 

Infantil. 

Sendo assim, como as instituições escolares podem propiciar a formação leitora de 

suas crianças a partir dos espaços que disponibiliza? Pensando nisso, escrevemos esse texto 

descrevendo espaços e refletindo sobre as práticas de mediação de leitura neles desenvolvidas, 

por isso, apresentamos a seguir como aconteceram tais experiências e quais os resultados 

puderam ser vivenciados a partir delas. 

O primeiro espaço mediador  

Ôh, tia, eu posso ler pra meus amigos? Deixa eu ler, deixa? Eu consigo! 

(Fala de um menino de 5 anos, participante da pesquisa em análise e 

realizada na Escola CAIC). 

Durante uma pesquisa de mestrado, vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT/Cuiabá), realizada no Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) no município de 

Rondonópolis (MT), a primeira autora deste texto desenvolveu, com o apoio da professora 

regente de uma classe de crianças com 5 anos de idade, ações de leitura no espaço da sala de 

atividades. 
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Na instituição em questão, havia uma biblioteca escolar destinada ao público infantil 

preocupada com o atendimento das necessidades das crianças e com a oferta de livros em 

diferentes materialidades e gêneros. Todavia, a pesquisadora observou que, embora existisse 

uma biblioteca na escola, na sala de atividades da turma, não havia um espaço específico 

destinado à leitura literária. Como se sabe que tal espaço, seja em uma escola ou mesmo em 

casa, possibilita o livre acesso das crianças a livros e histórias, oportunizando vivências com o 

texto seja ele literário ou informativo, a pesquisadora-mediadora buscou integrar a biblioteca 

existente à sala de atividades, construindo o cantinho da leitura e beneficiando a formação do 

leitor.  

Sendo o contato inicial com os livros efetivado por meio da visão, procuramos dispor 

alguns títulos com as capas à mostra com o intuito de chamar a atenção das crianças, 

despertando-lhes a curiosidade e gerando necessidade de manuseá-los e lê-los. Além disso, 

como a leitura consiste em um processo pessoal desde a infância a partir das oportunidades 

que são oferecidas às crianças, espaços adequados dentro das escolas e, especificamente, 

dentro das salas de atividades de cada turma, propiciam acesso a diferentes livros, 

materialidades, histórias, gêneros e autores, permitindo que vivências leitoras sejam 

partilhadas oralmente com o grupo ou algumas crianças, ou mesmo leituras silenciosas, 

individuais e a partir das ilustrações. 

Assim sendo, a partir de conversas sobre o assunto com acadêmicos de Pedagogia e 

outros professores, ganhamos um tapete grande parecido com um carpete e, por meio da 

gestão da escola, conseguimos diversas almofadas para deixar o lugar mais aconchegante e 

acolhedor. Além disso, a professora regente da turma onde a pesquisa acontecia ganhou uma 

estante de aço que foi serrada ao meio por um funcionário da escola. Assim, de posse dos 

itens mobiliários para compor o lugar, selecionamos na biblioteca escolar alguns títulos e, 

desse modo, montamos uma surpresa para as crianças: o seu próprio cantinho da leitura.  

Como não poderia deixar de ser, a tarde de inauguração foi repleta de festa e 

encantamento por parte dos pequenos. Nesse momento, foi explicada a importância de tal 

espaço, a necessidade de deixá-lo organizado após sua utilização e também lemos os nomes 

dos livros que compunham o acervo do cantinho, fato que muito chamou a atenção deles. 

Durante os quatro meses da pesquisa, os títulos partilhados oralmente com as crianças 

foram: Ai, que medo! (SOUZA, 2005), Era uma vez um lobo mau (VILLELA, 2007), Que 

barulho é este? (FRANÇA; FRANÇA, 2005), Gato de papel (RENNÓ, 2005), Não 
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confunda... (FURNARI, 2002), João e Maria (SOUSA, 2008), Chapeuzinho Vermelho 

(OLIVEIRA, 2002), Chapeuzinho Amarelo (BUARQUE, 2007) e Uma história atrapalhada 

(RODARI, 2007). Entretanto, além desses, inúmeras outras obras fizeram parte das estantes. 

Em determinado dia, após uma dupla leitura do livro de imagem Gato de papel, 

realizadas pela pesquisadora-mediadora e por um menino da sala, a turma resolveu brincar de 

vender e comprar livros. A pesquisadora entrou na brincadeira e o cantinho da leitura 

transformou-se em uma livraria. Enquanto alguns organizaram-se entre vendedores, caixa e 

clientes, outros preferiram desenhar.  

O nome escolhido por uma criança para a livraria foi “Biblioteca”. Provavelmente, ele 

não tinha claro as diferenças entre os dois espaços, talvez por falta de contato com os ambos 

os lugares e os objetos a que se destinam, os livros. No final, após conversarmos sobre as 

especificidades de uma livraria e uma biblioteca, o nome dado à livraria por outro garoto foi 

“Livro Feliz”. Poderíamos até pensar que esse nome não se deve ao acaso. Sendo assim, é 

possível imaginar que ele tenha sido escolhido justamente porque o cantinho da leitura e seus 

livros propiciassem momentos de felicidade entre as crianças leitoras. 

Houve circunstâncias em que as crianças puderam ficar à vontade para se sentar por 

todo o tapete e explorar os títulos a seu tempo e em seu ritmo, independentemente se 

houvesse narração oral por um leitor mais fluente (Figura 01). Nessas ocasiões, enquanto 

tinham tempo para ler e explorar os livros, em geral, não se preocupavam com os brinquedos 

da classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Exploração à vontade do cantinho da leitura 

 

                                     Fonte: As autoras 
 

Esse espaço oportunizou ainda a criação de uma rotina de leitura na sala, antes 

inexistente ou presente apenas nas tardes em que a pesquisadora desenvolvia suas atividades 

de pesquisa na escola. Mesmo nas situações em que a leitura era de livre escolha das crianças 
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(Figura 02), foi perceptível inúmeros ganhos, visto que “um tempo de leitura livre não é um 

tempo de estudo” (CHARTIER, 2006, p. 63), além disso, essa liberdade é essencial para se 

“despertar o gosto pela leitura” (CHARTIER, 2006, p. 67) 

Figura 02 – Leitura livre das crianças da Educação Infantil 

 
Fonte: As autoras 

 

Abramowicz e Wajskop (1999) discorrem que todos os espaços físicos são territórios 

culturais a serem ocupados, construídos, bagunçados, organizados e marcados por 

experiências, sentimentos e ações das pessoas que neles convivem. Os espaços da educação 

infantil devem ser, portanto, variados e diferentes. Além disso, devem refletir os princípios 

educativos que fundamentam as práticas dos profissionais das unidades escolares infantis. 

Desse modo, as instituições educativas podem organizar os espaços de maneira que 

proporcionem às crianças percepções/sensações sobre seu ambiente cultural e contribuir, 

dessa maneira, para vivências culturais e de leitura nestes espaços. 

Assim sendo, Abramowicz e Wajskop (1999) também registram que a organização dos 

espaços infantis pelos adultos proporciona às crianças segurança, autonomia e cooperação por 

que: afeta tudo que elas fazem; interfere na percepção que a criança tem da realidade; 

modifica as atividades e como usa os materiais do ambiente; influencia a capacidade de escola 

das crianças; e transforma as interações com as outras crianças e adultos (profissionais da 

unidade escolar e pais). 

Na verdade, a forma de organização dos ambientes precisa criar espaço para todos e, 

justamente por isso, é fundamental. O tamanho e equipamentos nele constantes também são 

importantes, mas é o seu uso por adultos e principalmente pelas crianças que produz um 

processo educativo. 

Abramowicz e Wajskop (1999) concordam que há necessidade de compartilhamento 

do espaço físico e social para o desenvolvimento infantil, uma vez que ele contribui para a 
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estruturação das funções motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais das crianças. E 

o “Cantinho da Leitura” transformou-se em um espaço com funções diversificadas e 

relacionadas à interação entre às crianças, com uma alta dosagem de ludicidade e simbolismo. 

Grande parte dos autores e estudiosos que tratam sobre o desenvolvimento infantil 

afirmam que a construção de habilidades sensoriais e cognitivas pelas crianças está 

intimamente relacionado ao meio físico e social em que está inserida, isto é, está ligado ao 

espaço, ao lugar em que a criança convive e, entre eles, a biblioteca infantil/escolar ou o 

cantinho da leitura têm muito a contribuir na formação de leitores, é o que podemos constatar 

na epígrafe deste subtítulo, quando um menino de 5 anos deseja partilhar sua experiência de 

leitura com os colegas. Podemos inferir que essa, certamente, pode ter sido as primeiras 

partilhas que a criança fez em seu percurso leitor e que foi proporcionada a partir da 

organização do espaço de leitura. 

O segundo espaço mediador  

Os alunos ficavam bem alegres quando tinha o projeto [Pibid], chegavam na 

sala de aula falando sobre ele [sobre as experiências com obras de 

literatura] (P4 - Professora da escola Leopoldo Nonato de Oliveira, 2018). 

A partir do Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência (Pibid), o 

subprojeto do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí, 

desenvolveu durante 4 anos, com alunos da graduação bolsistas do projeto, atividades de 

mediação na biblioteca da escola Leopoldo Nonato de Oliveira, pertencente à rede municipal.  

A proposta teve como eixo condutor o letramento literário, sendo assim todas as ações 

foram permeadas por obras de literatura. No entanto, pensar sobre espaços de letramento 

literário dentro da escola nos faz lançar a seguinte questão: Qual é o papel da leitura na 

escola/biblioteca? Segundo Zilberman (1985), o espaço da biblioteca escolar constitui-se em 

um ambiente originalmente destinado a privilegiar a leitura, mas que nem sempre preenche de 

modo satisfatório o status que por natureza lhe cabe, sendo muitas vezes marginalizado pelos 

sistemas escolares. 

Bibliotecas são mais do que um lugar de depósito de livros. Elas podem ser espaço de 

circulação de informação e pessoas. Podemos até inferir que a instituição escolar que não 

oferece aos alunos oportunidades de contato com livros e a leitura não forma leitores. 

Objetivando promover o contato das crianças com os livros, por meio de um ambiente 

estimulador e com práticas leitoras prazerosas, as ações do segundo projeto tiveram início 
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com a organização do espaço da biblioteca da escola, deixando-o mais agradável e 

aconchegante para a leitura e com diferentes possibilidades (mesas com cadeiras, tapetes e 

almofadas, disposição de livros em varais e prateleiras etc.).  

Além disso, as alunas bolsistas desenvolveram estudos teóricos sobre experiências 

com a literatura infantil e vivenciaram momentos de leitura e de contação de histórias, como 

forma de despertar nelas sensações e emoções que talvez muitas ainda não haviam 

experimentado na infância, dialogando com alguns autores: Cecília Meireles, Mauricio de 

Sousa, Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Vinícius de Moraes, Ziraldo dentre outros. 

A partir desses estudos e vivências com a obra literária, foi escolhida para inaugurar o 

novo espaço de leitura a narrativa O Casamento da Emília de Monteiro Lobato. Considerando 

que a ideia era transformar aquele momento em um dia diferente e inesquecível, optou-se pelo 

teatro por seu valor estético, linguagem de fácil interpretação, possibilidade de entrelaçar 

outras linguagens (música, dança etc.) e essencialmente pela função de prazer.  

Essa ação inicial ocorreu em diferentes momentos (antes, durante e depois da 

inauguração). No dia da estreia, as crianças foram surpreendidas pela Emília, que saiu de um 

baú dançando e interpretando a música Emília, a Boneca-Gente, de Baby do Brasil (1982), e 

falando sobre o espaço da biblioteca e os cuidados com os livros entre outras coisas. No 

momento da dramatização, estavam presentes também: Tia Nastácia com seus deliciosos 

bolinhos de chuva, Dona Benta que sentada em uma cadeira de balanço narrou toda a história, 

os padrinhos Narizinho e Pedrinho, Visconde que foi o padre da cerimônia e os noivos Emília 

e Rabicó, este que fugiu várias vezes para tentar comer os quitutes da festa.  

No ano seguinte, esse espaço de leitura ganhou também um cantinho destinado à 

leitura de gibis, que mensalmente eram repostos – a Gibiteca.  

Durante os quatro anos do projeto, as possibilidades de trabalho com a literatura foram 

se ampliando. No primeiro ano foi realizada a 1ª Parada Literária, momento no qual toda 

comunidade escolar parava para ler livros dispostos pela escola em diferentes lugares: mesas, 

varais, estantes, tapetes, caixas. Pelo envolvimento das crianças e da comunidade escolar e 

externa, organizamos a 2ª, 3ª e 4ª Paradas Literárias. 

Muitas outras ações foram efetivadas durante todo período do Pibid, sempre 

intercaladas por momentos de leitura livre, pois entendemos que as crianças devem fazer suas 

próprias escolhas, ou seja, elas têm o direito de selecionar o que querem ler. Cada ação, no 
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entanto, requeria dos alunos bolsistas estudos teóricos sobre os autores, planejamento da 

proposta, elaboração de material didático etc.  

Mencionamos algumas dessas ações: utilização de um carrinho de supermercado com 

livros (biblioteca itinerante); construção de livros escritos pelas crianças a partir de leituras 

literárias; execução de Cochicho Poético (recitação de poesias no ouvido das crianças com o 

auxílio de um cone); realização do Pibid na praça (quando algumas das ações realizadas na 

escola foram desenvolvidas na Praça Tenente em Jataí/GO), como demonstra a Figura 03. 

 

Figura 03 – PIBID na Praça 

 
Fonte: As autoras 

 

Além dessas ações, foram desenvolvidas: Depois do Fim (qual o final da história?) 

baseado no livro O fantástico mistério de Feiurinha de Pedro Bandeira (2009) e realizado a 

partir da história Ella Bela Bailarina em o Lago dos Cisnes de James Mayhel (2013); 

Autorretrato (leitura de imagem do autorretrato de Tarsila do Amaral, Van Gogh e Frida 

Kahlo, produção do próprio autorretrato e selfies); Telejornal a partir de leitura de obras 

literárias; realização de leituras, de contação de histórias com fantoches e tapete de contação, 

de musicais, de teatros, conforme Figura 04; utilização de vídeos e outras atividades lúdicas. 

 

Figura 04 – Contação de histórias com música 

 
Fonte: As autoras 
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Algumas obras trabalhadas durante o desenvolvimento do projeto: Você Troca de Eva 

Furnari (2002); O fantástico mistério de Feiurinha de Pedro Bandeira (2009), Ella Bela 

Bailarina em o Lago dos Cisnes de James Mayhel (2013); Quem Tem Medo do Ridículo de 

Ruth Rocha (2012); A menina, o cofrinho e a vovó de Cora Coralina (2009); O ovo mais 

fantástico do mundo de Heine Helmer (2011); Os Saltimbancos de Chico Buarque (2017); A 

Bailarina de Cecilia Meireles (2002); O Cinderelo Surdo (releitura do clássico “A Cinderela” 

escrita por Charles Perrault); Dona Baratinha, adaptação de Ana Maria Machado (1996); 

Flicts e Um menino muito maluquinho (vídeo: 

https://api.tvescola.org.br/tve/videoteca/serie/um-menino-muito-maluquinho) de Ziraldo 

(2000); O casamento da Emilia de Monteiro Lobato (2000); A arca de Noé de Vinicius de 

Moraes (2010); contos clássicos etc. 

Para cada situação, apresentamos informações no mural interativo do Pibid na escola 

(de forma sempre lúdica) para estimular a participação dos alunos nas ações desenvolvidas na 

sala de leitura da biblioteca da escola. 

No último ano de atividades do Pibid/Pedagogia, por falta de uma pessoa responsável 

pelo empréstimo de livros às crianças, organizamos a bolsa AQUI TEM HISTÓRIA, com o 

objetivo de fomentar a leitura do aluno e também envolver os demais membros da família. 

Esse nome, estampado em uma sacola de algodão, foi escolhido pelos alunos bolsistas e os 

empréstimos foram de dois livros para uma turma/série semanalmente. 

Cabe destacar também que durante o desenvolvimento das ações eram realizadas 

algumas estratégias de leitura envolvendo rodas de conversa, desenhos, produções etc., 

dependendo da turma/série do Ensino Fundamental, bem como da obra compartilhada. Os 

bolsistas também avaliavam as ações e como essas experiências potencializavam suas 

aprendizagens para a docência, em especial para o trabalho com as práticas de leitura literária 

com crianças.  

Podemos concluir que o Pibid “antecipa” algumas experiências que poderiam ser 

vivenciadas apenas no estágio final do curso e abre possibilidades para pensar uma estrutura 

curricular na qual a inter-relação entre os aspectos teóricos e práticos estejam presentes desde 

o início dos cursos de licenciaturas.  



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1136  

 

Em suma, essas experiências com a literatura oferecidas pelo Pibid permitiram que 

tanto os bolsistas como as crianças da escola vivenciassem momentos prazerosos como as 

práticas de leitura e estimulassem a formação de leitores proficientes, críticos e autônomos. 

O terceiro espaço mediador 

Quando eu li os poemas de Mario Quintana eu senti por dentro de mim uma 

emoção e meu coração ficou arrepiado (CME – Criança do 2° ano B do 

Centro Educacional Khalil Zaher). 

 

Essa experiência de mediação literária se deu em sala de aula com crianças de 7 e 8 

anos de idade, no Centro Educacional Khalil Zaher, em Rondonópolis (MT). Foram 

colocados no canto da sala um tapete, almofadas coloridas, bonecos representando os 

personagens do Sítio do Picapau Amarelo, da Turma da Mônica, do Menino Maluquinho, 

estante com livros de fácil acesso, bem como baús com obras literárias e gibis.  

Nessa perspectiva foram possibilitados às crianças momentos bastante significativos e 

prazerosos de leitura literária, que aconteceram na sala de aula, cujo espaço favoreceu o clima 

de informalidade e afetividade necessário ao desenvolvimento da literatura. Compreendemos 

que a criança só desenvolverá o prazer a partir de vínculo afetivo com a leitura. E é papel do 

professor fazer essa aproximação entre a criança e os livros.  

Sobre o processo de leitura, Jolibert (1994) comenta que é lendo que nos tornamos 

leitores e não aprendendo primeiro a decifrar o código escrito para depois ler. Sobre isso, ela 

diz: 

Não se ensina uma criança a ler é ela quem se ensina a ler com a nossa ajuda 

(e a de seus colegas e dos diversos instrumentos de aula, mas também a dos 

pais e de todos leitores encontrados). Cada criança possui seus próprios 

processos, suas etapas, seus obstáculos a vencer seus “pulos qualitativos”, 

seus Pois é. A ajuda lhe vem do confronto com as proposições dos colegas 

com quem está trabalhando, porém é ela quem desempenha a parte essencial 

da atividade de seu aprendizado (JOLIBERT 1994, p. 14). 

Embora seja a própria criança quem se ensina a ler, como afirma a pesquisadora, e a 

leitura só se efetive na relação da criança com o livro, no instante em que sentidos são 

produzidos, sabemos da importância da ajuda do professor que deve propor tarefas para que 

os alunos pratiquem as estratégias de compreensão. 

Portanto, embora não se ensine a leitura, é possível oportunizar, nos espaços da escola, 

atos de leitura, momentos em que as crianças possam ter atitudes leitoras podendo reagir à 

palavra do outro e criar interlocuções com o texto.  
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Girotto e Souza (2010) comentam que inserir as crianças em experiências de 

compartilhamentos de leitura e estimulá-las para atividades de produção de significados dos 

textos, possibilitando a elas diálogos com o autor, são práticas de mediação que não devem 

ser ignoradas no âmbito escolar.  

Sobre a importância da mediação do professor no processo de aprendizagem da leitura 

Girotto e Souza (2010, p. 52-53) ainda discorrem:  

A compreensão, nessas etapas iniciais, não se dá necessariamente durante o 

ato de ler da criança solitária e silenciosamente, mas durante a realização da 

própria atividade, ou seja, na interação com o professor e os demais colegas. 

O mediador ao propor essas atividades, cria condições para o leitor em 

formação retomar o texto, e, na retomada, compreendê-lo assim, para a 

apropriação das estratégias de leitura. 

 Houve a preocupação em criar algumas possibilidades de leitura como rodas de 

conversa após as histórias lidas ou contadas; teatro de fantoches, de varas, uso de 

instrumentos como guarda-chuva, bonecos, aventais, figuras, fantasias para a contação de 

histórias; bem como selecionar obras literárias com os quais as crianças puderam estabelecer 

interações afetivas. Os alunos tiveram oportunidade de ler Carlos Drummond de Andrade, 

Cecília Meireles, Mário Quintana, Vinícius de Morais, Manuel Bandeira, Manoel de Barros, 

Ziraldo, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Willian Shakespeare – como ilustra a Figura 05, 

Miguel de Cervantes, Roseana Murray, Ricardo Azevedo, Eva Furnari e ainda outros autores 

que fazem sucesso entre a garotada. 

 

Figura 05 – Professora mediadora vestida à caráter para ler Hamlet               

 
Fonte: As autoras 

 

Houve também, durante as aulas, sempre, momentos de leitura livre, ocasiões em que 

os próprios alunos escolheram o que desejavam ler (Figura 06). Esse tipo de atividade 

estimula o prazer pela leitura, além de propiciar a aquisição de autonomia em suas escolhas.  

 

Figura 06 – Registro da leitura livre 
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Fonte: As autoras 

 

 Estimular a criação de laços de afeto entre a criança e o livro, dar a ela a oportunidade 

da aventura pessoal, subjetiva e intransferível, que só o texto literário permite, é certamente 

um desafio que deve estar presente no cotidiano da sala de aula. Sobre as experiências 

subjetivas vividas pelos leitores, Larrosa (2007, p. 6) comenta: 

A leitura é, para cada um, o que encontra na leitura. Às vezes sem tê-

lo buscado (porque nem sempre se encontra o que se busca). Às vezes, 

inclusive, sem saber o que encontrou (porque nem sempre se sabe o 

que vai ser encontrado). Em última instância- ao menos a que me 

interessa- é uma aventura pessoal. 

Formado nesse processo, será um homem que pensa, avalia, critica e escolhe. Quem 

sabe fazer escolhas é um homem livre. E a leitura é sobretudo libertação... 

Considerações sobre ampliar a visão das crianças (e dos mediadores) 

Podemos concluir nas três experiências aqui narradas, a organização dos espaços de 

leitura, juntamente com práticas significativas e estimuladoras, bem como o clima leve e 

descontraído foram fundantes para aproximar as crianças dos livros. Nessa perspectiva, a 

leitura de obras literárias deve ser uma leitura descompromissada, feita pelo simples prazer, 

sem a preocupação com notas ou qualquer tipo de cobrança que promova atmosferas 

controladoras que acabam levando a criança ao desprazer e à desleitura. Se não for assim só 

poderá provocar recusa e desprezo.  

A leitura literária na escola dever ser sempre libertação e voo... 

Nesse entendimento a escola dará à prática pedagógica uma dimensão crítica, 

oportunizando leituras prazerosas, provocadoras de reflexões importantes buscando ser, 

efetivamente, o lugar onde as meninas e os meninos possam ter um olhar sensível em relação 

à vida e as pessoas e então serem capazes de ler os sinais do mundo, dos livros, e das cores do 
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seu tempo como Miguilin, que passou a ver o mundo sob a olhar da descoberta e da 

consciência, como jamais vira. 
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Questões de leitura e escrita na educação infantil: uma experiencia sobre 

politica, alfabetização e diálogo com crianças de 5 e 6 anos 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é o de refletir e problematizar questões acerca do contato com a 

leitura e com a escrita na Educação Infantil. A partir da ótica de políticas de alfabetização, que são 

lidas aqui como políticas curriculares, dialogo com uma perspectiva discursiva de currículo bem como 

de alfabetização (LOPES e MACEDO, 2011; SMOLKA, 2012). Este trabalho explicita um relato de 

experiência em uma turma de 5 anos de Educação Infantil de uma escola situada no Rio de Janeiro. 

Questiono os impactos que os discursos sobre a alfabetização reverberam nas crianças e na sociedade 

como um todo a partir da problemática que permeia o que é considerado conhecimento nesta etapa da 

Educação Básica e como isto é atrelado a uma possível preparação para os Anos Iniciais e aceleração 

do processo de alfabetização.  
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Introdução 

  

A inserção da Educação Infantil em novas políticas curriculares vem configurando um 

novo espaço de discussão, ao mesmo tempo em que traz questões que já vinham sendo 

discutidas desde o início oferta desta etapa na Constituição Federal de 1988, bem como na 

legitimação da EI como parte da Educação Básica. O fato de passar a compor o quadro da 

Educação Básica como uma modalidade integrante desde processo, produz discursos que 

tentam quebrar com uma perspectiva assistencialista e dá margem para se pensar qual seria o 

papel da Educação Infantil neste movimento. 

 Neste sentido, a partir da necessidade da produção de um currículo para as crianças de 

0 a 6 anos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) surgem então 

como uma orientação para o trabalho com estas crianças a partir de dois eixos: brincar e 

interagir. Em torno destas discussões, a defesa por uma Educação Infantil de qualidade 

perpassa diferentes espaços, onde o questionamento sobre o que é considerado conhecimento 

para a infância é evidenciado. No intuito de refletir acerca desta indagação, trago para este 

trabalho a noção de leitura e escrita como um conhecimento que é considerado hegemônico 

no cenário das políticas curriculares atuais e como isso se reflete no discurso das crianças. 

 Para tanto, explicito que este mote de discussão surgiu a partir de uma experiência em 

uma roda de conversa com uma turma de 5 anos da Educação Infantil, intitulada “Grupamento 

V”, onde ocupei a função de professora regente em uma escola pública considerada de 

excelência no estado do Rio de Janeiro.175 Tomando a concepção de experiência como 

acontecimento em diálogo com uma perspectiva discursiva, não considero estas narrativas 

como movimentos/momentos estanques, mas sim como processos que são produzidos 

contingencialmente na interação com as crianças, com as políticas e assim, com os discursos 

em disputa acerca da alfabetização e do contato com a leitura e escrita.  

 
Políticas para a Educação Infantil e o processo de alfabetização 

 

 
175 A escola e as crianças mencionadas não serão identificadas neste trabalho por questões de preservação da 

identidade dos sujeitos. 
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Em um cenário de mudanças políticas de gestão de governo, algumas diretrizes para a 

Educação Básica ganham novos rumos e algumas modificações, ainda que conservem 

determinados aspectos. O Plano Nacional de Educação (2014),  traz propostas e reflexões para 

a educação no Brasil e se coloca em diálogo com a Base Nacional Comum Curricular, que 

veio a ter sua primeira versão criada em 2015. Uma das metas que compõem o PNE, a meta 5, 

se baseia em: “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do Ensino 

Fundamental” (BRASIL, 2014). Para tanto, compreendo que diversos arranjos curriculares se 

articulam para atender tais demandas. No que diz respeito à Educação Infantil, discussões que 

têm como cerne a temática da alfabetização, ganham força e tecem disputas de sentidos sobre 

esse contato das crianças menores com a leitura e com a escrita. 

A maneira como esta diretriz impacta o fazer pedagógico e a estrutura das políticas 

curriculares para infância, faz refletir acerca do que é esperado das crianças. Trago como tripé 

para esta discussão: a lei da obrigatoriedade de matrícula das crianças de 4 anos (12.796); a 

Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil e o Pacto Nacional para a Idade 

Certa da Educação Infantil. 

O fato de se instituir a obrigatoriedade de matrícula das crianças menores, ao passo 

que legitima o espaço da Educação Infantil como etapa essencial da Educação Básica, carrega 

também uma responsabilização e questionamentos acerca do que é entendido como papel da 

Educação Infantil. Antes, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (2009), a ideia de que as experiências das crianças eram pautadas no brincar 

e interagir, abria um leque de possibilidades de leitura, mesmo que no que diz respeito à 

leitura e a escrita. Entretanto, a discussão sobre alfabetização nesta etapa não é recente, visto 

que autoras como Kramer e Abramovay já vinham tecendo discussões sobre estas 

problemáticas desde 1984. Problematizando tensões e diferenças do que isto significava para 

a Educação Infantil, um dos pontos centrais era o fato de que estar inserido na escola desde os 

primeiros anos, era visto como garantia de sucesso no processo de alfabetização.  

A noção de que ter um contato com a leitura e com a escrita desde a creche facilitaria 

o processo de alfabetização, não é questionada ou contestada por mim em nenhum momento. 

Contudo, entender este aspecto como condição para a efetivação da alfabetização, acarreta 

uma responsabilização da Educação Infantil como etapa de preparação.  

Trabalhando com uma noção discursiva tanto de currículo, quanto de alfabetização, 

compreendo que mesmo as nomeações referentes a esta etapa trazem consigo sentidos que 

reverberam nas práticas em sala de aula. A divisão entre “creche” e “pré-escola” produz 
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tensões no que diz respeito ao cunho assistencialista da EI e da ideia de uma possível 

aceleração da alfabetização. Especificamente o termo “Pré-escola” é lido por mim, em 

diálogo com Bhabha (2013), em seu aspecto ambivalente, onde a questão de se compreender a 

etapa como algo que ainda não é considerado “escola” em sua devida importância, bem como 

a noção da utilização do termo no sentido de preparação; assim, este sentidos se articulam e 

disputam espaço no jogo político ao mesmo tempo. 

Desta forma, pensar a ambivalência como marca, como “conceito que não conceitua, 

que não pretende dar conta de um sentido ou de um significado fechado” não é tido também 

como solução, mas sim, como possibilidade de leitura não dicotômica destes sentidos que 

estão divergindo e se articulando constantemente. Em meio a estas articulações de sentidos 

que por sua vez parecem antagônicos, mas que em minha leitura, se interpenetram no 

discurso, a criação da Base Nacional Comum Curricular (2015) em sua primeira versão, 

dialoga com estas diferentes vertentes no que diz respeito a Educação Infantil. 

Elencando direitos e aprendizagem e, na parte que diz respeito a EI, dividindo-se em 

campos de experiências com objetivos de aprendizagem, a BNCC faz a separação das 

crianças em sua faixa etária por: Creche: bebês, crianças bem pequenas e Pré-escola: crianças 

pequenas. Nesta organização, os campos: copo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e 

formas; tempos, quantidades, relações e transformações; e escuta, fala, pensamento e 

imaginação; tem objetivos específicos a serem desenvolvidos em cada etapa da Educação 

Infantil. Ter uma diretriz ou uma orientação a ser seguida, não é lida por mim enquanto 

problemática, contudo, me oponho ao fato de se ter uma base com conteúdos específicos que 

tentam fixar sentidos para a Educação Infantil. 

Ainda que de acordo com Lopes e Macedo (2011) estas fixações sejam sempre falhas, 

visto que sempre haverá escapes nas traduções de políticas curriculares, considero esse 

documento como uma tentativa de cerceamento das práticas pedagógicas pela promulgação 

do mesmo como norte curricular para todo o país, por movimentos de formação de 

professores, de planejamento ou de suporte para um ideal de efetiva implementação da 

política no cotidiano escolar. No que tange ao processo de alfabetização, em nenhum 

momento é mencionado em suas 3 versões a instituição do processo de alfabetização nas 

crianças menores, porém, o campo de experiência “escuta, fala, pensamento e imaginação” é 

lido por mim como movimento discursivo que carrega um peso no que se refere a ideia de 

leitura e escrita nesta fase.  
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Figura 1: Parte do quadro de objetivos de aprendizagem referentes ao campo de experiência: escuta, 

fala, pensamento e imaginação. 

Tendo como perspectiva a ideia de que todas estas políticas estão articuladas e que não 

são dissociadas umas das outras, trago o Pacto Nacional pela Idade certa para compor este 

cenário de discussão. O PNAIC, como assim chamarei ao longo deste trabalho, é criado no 

ano de 2012 sendo um pacto federativo em acordo com estados e municípios com o objetivo 

de alfabetizar todas as crianças do Brasil até os 8 anos de idade. No ano de 2017, o PNAIC 

incorporou a Educação Infantil em seu documento orientador, de materiais e formação. Neste 

âmbito, é necessário reiterar que promover um contato com a leitura e com a escrita é 

diferente de uma perspectiva de alfabetização na Educação Infantil, visto que o papel de 

alfabetizar não é pertinente a esta fase. 

O PNAIC para a Educação Infantil conta com um material estruturado em oito 

cadernos disponibilizados em PDF e é destinado a formação de professores de pré-escola e 

coordenadores pedagógicos. Os cadernos da formação são intitulados como: Ser docente na 

Educação Infantil: Entre o ensinar e o aprender; Ser criança na Educação Infantil: Infância e 

linguagem; Linguagem oral e Linguagem escrita na Educação infantil: práticas e interações; 

Bebês como leitores e autores; As crianças como leitoras e autoras; Currículo: Currículo e 

linguagem na Educação Infantil; Livros infantis: Acervos, espaços  e mediações; Diálogo 

com as famílias: a leitura dentro e fora da escola. No intuito de promover a qualidade no 

contato com a leitura e com a escrita, o material que abarca diferentes vertentes que 

corroboram para o desenvolvimento neste aspecto – além de ótimas ilustrações – faz refletir 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1145  

 

acerca do que significa um pacto que tem como objetivo a alfabetização das crianças com 

uma idade limite, trazer a Educação Infantil para este movimento. Com o que a Educação 

Infantil está pactuando? (FRANGELLA, 2014).  

Pautado numa concepção de letramento e em uma perspectiva de ciclos, a “idade 

certa”, idade limite para que a alfabetização se concretize é lida por mim em diálogo com 

outras pesquisas (AXER, 2018; FRANGELLA, 2014, 2017) como um paradoxo. Se se 

entende o processo de alfabetização como algo que ocorre ao longo da vida, como se 

estabelecer uma idade de corte para isso se efetivar? A noção de alfabetização como algo que 

vai para além da codificação e decodificação de palavras faz com que entendamos que este 

movimento ocorre desde o primeiro contato com a cultura letrada, quando bebês. A partir 

destas novas configurações que dizem respeito às políticas que envolvem a alfabetização e o 

contato com a leitura e com a escrita, compreendo que estes rearranjos são tecidos para 

atender a uma demanda de qualidade na educação em consonância com a meta 5, citada 

anteriormente.  

Estas questões, por sua vez, produzem efeitos não apenas na esfera política, mas, 

quando se compreende o currículo como uma produção discursiva, é possível entender que 

estes sentidos passam a fazer parte do cotidiano escolar não apenas no que tange aos 

documentos orientadores, mas também na nossa prática pedagógica dentro e fora da sala de 

aula e na maneira como estabelecemos estas relações com as crianças. 

 

“Eu não sei nada, não aprendi a ler ainda...” 

 

A cobrança da sociedade para com crianças de Educação Infantil perpassa não apenas 

o ambiente familiar, mas também os diferentes espaços que estas mesmas frequentam, 

inclusive na própria escola. Frases como: “O que você aprendeu na escola hoje?”; “Já 

aprendeu as vogais?”; “Meu filho vai pro Ensino Fundamental e não sabe ler ainda”; 

“Agora acabou a brincadeira, vamos sentar e aprender” são parte de um discurso enraizado 

sobre o papel da EI na formação básica. A ansiedade de que eles precisam aprender a ler e 

escrever, remete a importância que se dá e a expectativa sobre o processo de alfabetização. 

Não negando o quanto este aspecto é central para a aprendizagem de todos, é necessário 

questionar o que é considerado conhecimento na Educação Infantil. 

Em uma escola no Rio de Janeiro considerada de excelência na Educação Infantil, 

práticas como ciranda literária, rodas de conversa e a roda de emoções, considerando 

especificamente a turma de 5 anos a qual me refiro neste trabalho, eram momentos de troca e 
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de interação entre as crianças com as crianças e entre os adultos com as crianças. Explicando 

brevemente como estes momentos aconteciam para que possa enfatizar alguns aspectos e 

trazer para a discussão o mote de problematizador do assunto em questão. Começo pela 

“ciranda literária”: em um dia da semana, as crianças da turma levam um livro de literatura 

infantil para casa, com o objetivo de que tenham um momento de leitura com suas famílias e 

que, na semana seguinte, retornem com o mesmo. O retorno se dá da maneira em que eles 

escolhem, seja numa contação para o resto da turma, seja indicando para um amigo que iria 

gostar daquele tema ou pelo menos mencionando como foi este momento de leitura e qual a 

parte que mais gostaram do livro.  

Um primeiro apontamento que faço nesta prática, é o fato de muitas das vezes as 

crianças questionarem a ausência de “um dever de casa” junto com o livro que seria levado. 

“Por que eu não vou fazer nada?’; “Não preciso fazer um desenho?”; “Tem que escrever o 

nome da história?” eram frases recorrentes no momento da escolha do livro. Neste 

desdobramento, as rodas de conversas que eram presentes em todos os dias, muitas vezes 

traziam para o debate estas questões: “Por que não é necessário ter um dever de casa?”; 

“Você pode desenhar o que quiser se gostou da história, se quer ter um momento com a 

família... mas isso não é um dever! Você tem a opção de não fazer isso”; “Por que ler um 

livro tem que ser acompanhado de um trabalho?”. Sem negar a importância dos livros 

literários como auxílio no trabalho pedagógico, o que geralmente instigávamos nas crianças 

era o fato de que ler por prazer, ter um momento com a família e outros amigos fora do 

ambiente escolar, também era uma prática de conhecimento e de aprendizagem a partir da 

interação, visto que quando em roda, sabiam do que se tratava a história e assim, muitas vezes 

a contavam para seus colegas. Entretanto, frases como: “Eu não sei ler, minha mãe que 

contou a história pra mim”, quando trazidas para a roda, eram motivo de diálogo sobre que 

maneiras de ler eram possíveis e de que forma poderíamos fazê-la. 

Volta-se à questão: que conhecimento é esse, então? Somente o que é colocado em 

papel pode ser considerado trabalho das crianças? A maneira como estes discursos estão 

enraizados e por sua vez, são reiterados com a articulação das políticas curriculares para a 

infância, reverbera na forma como as próprias crianças lidam com a leitura e com a escrita. A 

forma de lidar com o mundo, as brincadeiras, jogos e experiências corporais são lidos por 

mim e por autores pós-coloniais da infância (ABRAMOWICZ e TEBET, 2017) como 

maneira de observar este sujeito como alguém que não só participa do processo, mas que 

produz e que é agente de suas ações.  
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No intuito de resolver algumas questões presentes no grupo e também de trabalhar e 

vivenciar diferentes experiências no que tange a emoções e sentimentos, a “roda de 

sentimentos” surgiu com a necessidade das crianças de falarem e compreenderem o que 

estavam sentindo, mas, mais do que isso, de pensarmos juntos uma forma de externar estas 

emoções. Permeados por alegrias de uma conquista, tristeza por alguma situação cotidiana, 

raiva diante de algum desentendimento com o colega, a palavra “medo” e a frase “ficar 

ansioso” foram expressões que me chamaram a atenção e me fizeram atentar para o pano de 

fundo do que estava sendo posto ali. “Medo de dormir sozinho”; “Medo de aranha”; “Medo 

de fantasma”; foi lido por mim e pela minha parceira de trabalho como algo que faz parte do 

imaginário e da fase da criança. Entretanto, o “Medo de chegar lá e não saber ler” – 

referindo-se à outra parte da escola que abrange o Ensino Fundamental e Médio – foi presente 

nas falas de muitas crianças da turma. A frase “eu fico muito ansioso”, também foi 

questionada no sentido de “O que é estar ansioso?” onde respostas como “É você estar muito 

nervoso para querer fazer alguma coisa”; “É quando você não sabe se vai conseguir fazer 

alguma coisa, tipo aprender a ler. Eu fico ansiosa com isso” estiveram presentes na roda. 

Neste sentido, o diálogo sobre o fato de não ser necessário que aprendessem a ler e 

escrever naquele ano mas que, ao mesmo tempo, não deixaríamos de conhecer palavras, letras 

e histórias foi se acentuando ao longo dos dias no intuito de justamente tentar propiciar uma 

reflexão nas próprias crianças acerca do que significava ler e escrever. Assim, um dos alunos 

quisera conversar fora da roda acerca da falta de vontade de ir pra sala de leitura, movimento 

que fazíamos uma vez por semana pra que eles adentrassem em um espaço dedicado 

exclusivamente para o contato com as histórias. Ao ser indagado sobre o motivo de não 

querer estar presente, este aluno respondeu “Eu não sei nada, eu não aprendi a ler! Não 

quero que as pessoas percam tempo lendo histórias pra mim, quero aprender a ler sozinho. 

Se eu não conseguir ler agora, eu vou continuar não sabendo nada até chegar no primeiro 

ano...”. Esta fala gerou em mim e em alguns colegas do corpo pedagógico a necessidade de 

diálogo sobre o que as crianças pensam sobre conhecimento e no quão forte é o discurso sobre 

a alfabetização ser uma concepção que se coloca em detrimento de outras. 

Fazer a leitura das políticas atuais como um movimento de centralização curricular, dá 

margem à possibilidade de questionar o quanto uma concepção de sujeito único que vai ser 

alfabetizado em um determinado espaço de tempo com começo, meio e fim, está arraigada 

nas disputas pela hegemonização de um dado sentido de leitura e escrita. A intenção de 

problematizar minha própria fala com as crianças quando peço para que reflitam sobre “Por 
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que vocês não precisam aprender a ler e escrever agora?” precisa também recuperar a 

maneira como isso vai decorrer no cotidiano em diálogo com uma perspectiva de 

alfabetização.  

 

Leitura e Escrita como processo discursivo: E então, como se faz? Tem uma receita?  

 

Em diálogo com Smolka (2012) e Goulart (2017), compreendo a alfabetização como 

processo discursivo. Dialogar com esta perspectiva me auxilia a lidar com estas questões 

mencionadas acima presentes na fala das famílias, de outros professores e, principalmente a 

das crianças, como possibilidade de repensar as práticas e a maneira como temos lidado com a 

alfabetização.  

Com o auxílio dos estudos culturais, como já mencionado acima, corroboro uma noção de 

ambivalência também no que diz respeito ao termo alfabetização.  

 
Desde o final do século XIX, o debate sobre concepções de alfabetização é 

marcado por posições opostas, ora prevalecendo as linhas teóricas que 

privilegiam o aprendizado da escrita como código e fundamentam 

determinados métodos, como o alfabético, o silábico e fônico; ora, as linhas 

teóricas que compreendem a leitura como construção de sentidos em relação 

com a cultura e como resultante de um processo de elaboração de 

conhecimentos, e que sustentam os métodos conhecidos como globais, 

ideográficos, construtivismo. (Belintane, 2006 apud Nogueira, 2017, p. 66) 

 

 A não dicotomização de perspectivas de trabalho com a leitura e com a escrita dá 

abertura para compreendê-lo em seu caráter duplo. Isto é, a partir de uma noção discursiva 

de alfabetização, não é possível entender este movimento como isto ou aquilo, mas sim em 

sua amplitude de sentidos que podem ser lidos como isto e aquilo, concomitantemente. 

Assim, esta noção abarca dimensões da escrita que envolvem o lúdico, o simbólico, o 

pragmatismo e o dialogismo, presente na linguagem. Desse modo, há o afastamento de uma 

ideia de que é necessário aprender a escrever primeiro para depois escrever, rompendo como 

uma lógica de que a alfabetização é apenas a aquisição do código escrito (SMOLKA, 2012).  

 As possibilidades de leitura então se colocam, em maior escala, onde a leitura e a 

escrita perpassam por sua função social, por maneiras de refletir e agir com ela sem se ater 

apenas no mecanismo em que isso se dá. Contudo, a angústia por presente no discurso das 

crianças é motivo de reflexão quando trabalhamos nesta concepção, por assim dizer, um 

questionamento aparece para nós, professores: como se faz então? De que jeito se alfabetiza 

desse modo? 
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 A pretensão de ter uma resposta fechada para tais indagações é entendida como falha, 

visto que não há uma maneira, uma receita ou um método que garanta a efetividade de tal 

processo. O contato com textos, palavras, letras, histórias, que são inerentes da cultura 

escrita e da Educação Infantil, propicia espaços de troca e de desenvolvimento do olhar para 

a leitura e a escrita, sem necessariamente instituir este processo como obrigatório nesta fase. 

 A presença da Educação Infantil em políticas de currículo e de alfabetização e 

formação de professores – que entendo também como políticas curriculares – perpassa 

disputas que não se atém apenas ao reconhecimento desta etapa em sua dada importância para 

a Educação Básica, mas também em que sentidos acarretam na inserção dessa mesma em 

movimentos em prol da alfabetização. Uma responsabilização do trabalho com as crianças 

menores e um fortalecimento do discurso de que elas precisam aprender a ler para chegarem 

no primeiro ano; de que precisam estar preparadas para concretizarem tal processo e de que o 

único conhecimento considerado válido é o que diz respeito a linguagem escrita, são 

movimentos que precisam ser colocados em cheque no debate acerca da alfabetização, bem 

como do currículo.  

Desse modo, o papel de alfabetizar não cabe a Educação Infantil, que por sua vez não 

negligencia o contato com a leitura e com a escrita, onde reconheço que é promovido desde os 

primeiros anos de vida a partir da inserção em espaços que são regidos por este código em 

diferentes esferas. Para esta turma, estes alunos, a ansiedade e o medo foram emoções 

marcantes que reverberam a transição desta etapa para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Para os professores, cabe continuar questionando o fato de isto ser garantia de 

sucesso, de ser instituído como função primordial do trabalho com as crianças menores e da 

noção do processo em sua multiplicidade de sentidos que se colocam em disputa por espaço e 

hegemonização. 
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Resumo O desenho infantil é uma ferramenta expressivamente utilizada em instituições de Educação 

Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental. Verifica-se o uso do desenho em: cartazes 

ilustrativos fixados pelos corredores da escola, confecção de cartões comemorativos, ilustração de 

histórias ou, até mesmo, para preencher os cinco minutos ociosos do final da aula. Estudos da Teoria 

Histórico-Cultural demonstram que o desenho infantil possui função ímpar no processo de ensino e 

aprendizagem da linguagem escrita que vão além do caráter ilustrativo e estético. O objetivo deste 

artigo é, portanto, demonstrar a relevância do desenho para o processo de apropriação da escrita, 

apresentando sucintamente o resultado de duas pesquisas empíricas realizadas, uma, na Educação 

Infantil e, outra, no Ensino Fundamental, nas quais foram observados os encaminhamentos das 

atividades que continham desenho nas práticas pedagógicas implementadas por professoras dos dois 

níveis de ensino mencionados. 

 

Palavras-Chave: Desenho infantil. Alfabetização. Escrita.  

 

 

Introdução 

 

A ação de desenhar está presente na história da humanidade e perpetua-se até os dias 

de hoje, independente da faixa etária, e para os mais variados fins. De acordo com Camargo 

(2005), o homem primitivo, por exemplo, já se utilizava dos desenhos rupestres para 

descrever situações cotidianas ou exprimir sentimentos e sensações. A partir de então, a 

humanidade foi desenvolvendo desenhos simbólicos até chegar a uma forma mais elaborada 

de comunicação que, hoje, conhecemos e fazemos uso: a escrita por letras. Contudo, o 

desenho ainda é usado expressivamente de diversas formas: em livros, revistas, histórias em 

quadrinhos, panfletos, imagens televisivas, conexões em rede, mas, principalmente em 

escolas e centros de educação infantil.  

Para a referida autora, o desenho também é uma das primeiras manifestações da 

criança, e, portanto, é um dos elementos que podem ser usados por professores para observar 

e compreender o desenvolvimento de seus alunos, desde muito cedo. Não se trata apenas de 

produções artísticas esteticamente perfeitas, mas de linhas, contornos e rabiscos que podem 

vir a representar algum acontecimento, algum objeto ou até mesmo um desejo. 

Alguns estudiosos já se debruçaram a estudar acerca do desenho infantil. Neste artigo 

apresentaremos as concepções de Luquet (1969) e Lowenfeld (1977). Contudo, somente 
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Vigotski (2008) e Luria (2006) se dedicaram a um estudo do desenho relacionando-o à 

aprendizagem da linguagem escrita, envolvendo os processos de alfabetização e letramento. É 

o que veremos a seguir. 

 

Alfabetização e letramento 

 

 Antes de desmembrarmos as concepções de desenho e escrita, é pertinente que 

façamos a diferenciação destes dois processos – alfabetização e letramento, intrínsecos no 

cotidiano das crianças em processo de escolarização.  

 Para Mortatti (2004), até a década de 1980, muito se discutia sobre a necessidade de se 

escolher um método que fosse o mais adequado para ensinar as crianças a lerem e a 

escreverem, mesmo porque os índices de repetência e evasão escolar eram muito altos. Não 

coincidentemente, foi nesse contexto de redemocratização da sociedade brasileira, que o 

termo letramento começou a ser utilizado no Brasil. Também foi neste momento, marcado por 

profundas discussões no âmbito educacional, que duas concepções de aprendizagem e 

desenvolvimento distintas aqui aportam. Os estudos de Emília Ferreiro e seus colaboradores, 

por meio de respaldo institucional, inseriram no ideário pedagógico a concepção de que a 

aprendizagem da escrita não era apenas um saber mecânico das letras e seus sons, mas que 

constituía um sistema de representação. As primeiras produções de Vigotski, traduzidas para a 

língua portuguesa, chegaram à algumas de nossas instituições de ensino superior, ampliando a 

forma de concebermos a relação entre aprendizagem e desenvolvimento. 

 A respeito do processo de alfabetização, Lucas (2008, p. 88) assim avalia a chegada 

dessas duas perspectivas teóricas:   

 

Reconhecemos que ambas lançaram luz sobre o processo de alfabetização, 

buscando compreender as conceituações que as crianças fazem sobre leitura 

e escrita as quais emergem no período anterior ao ingresso na escola. São 

interpretações perspectivadas na criança, vista como um sujeito ativo e que 

elabora conceitos.  

  

 No que se refere ao processo de letramento, vale esclarecer que, depois de 

popularmente conhecido, tal termo passou a ser, diversas vezes, confundido com o processo 

de alfabetização, até mesmo por profissionais da educação. A necessidade de diferenciá-los é, 

portanto, essencial, afirma Soares (2004). A referida autora define alfabetização da seguinte 

forma: ato de ensinar e aprender a ler e escrever; processo de aprendizagem de habilidades 
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necessárias para os atos de ler e escrever; alfabetização é, portanto, em poucas palavras, a 

apropriação do código alfabético. 

  O conceito de letramento, por sua vez, é por ela definido como estado ou condição 

que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 

escrita. Letramento é, portanto, o uso social da escrita, o qual vai muito além de apenas saber 

codificar e decodificar um sistema alfabético (SOARES, 2004).  

 Para Soares (2003), alfabetização e letramento são processos distintos. Contudo, é 

essencial levar em consideração que, por mais que sejam termos diferentes, no 

encaminhamento da prática alfabética, alfabetização e letramento devem caminhar juntos, 

pois constituem processos indissociáveis e interdependentes.  

 

Porque alfabetização e letramento são conceitos frequentemente confundidos 

ou sobrepostos, é importante distingui-los, ao mesmo tempo em que é 

importante também aproximá-los: a distinção é necessária porque a 

introdução, no campo da educação, do conceito de letramento tem ameaçado 

perigosamente a especificidade do processo de alfabetização; por um lado, a 

aproximação é necessária porque não só o processo de alfabetização, embora 

distinto e específico, altera-se e configura-se no quadro do conceito de 

letramento, como também este é dependente daquele (SOARES, 2003, p. 

90). 

 

Ao diferenciar esses dois processos, o professor saberá organizar e sistematizar suas 

práticas pedagógicas de alfabetização e letramento, de maneira a atribuir significado no 

encaminhamento metodológico da aquisição da linguagem escrita de forma efetiva, inserindo 

neste processo o importante recurso para que essa apropriação não seja mecânica: o desenho 

infantil. 

 

Concepções de desenho segundo Lowenfeld e Luquet 

 

Viktor Lowenfeld (1977) se destaca nos estudos realizados sobre o desenho infantil e 

desempenhou grande esforço para que a educação artística pudesse ser considerada uma 

disciplina no currículo escolar. Ele traça considerações importantes relacionadas ao início do 

desenvolvimento da representação na criança: “Quando rabisca, a criança se encontra 

principalmente envolvida numa atividade cinestésica, mas, nesta nova etapa, está empenhada 

no estabelecimento de uma relação com o que pretende representar. Isto lhe proporciona 

profundo sentimento de satisfação” (LOWENFELD, 1977, p. 147). 
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 Dessa forma, o desenho pode ser além de uma atividade agradável, uma experiência 

de aprendizagem, pois por meio dele a criança desenvolve relações e pensamentos. Para 

Lowenfeld (1977), atividades como “desenho livre” ou o momento da criação artística apenas 

com instruções do adulto, durante um longo período de tempo, pode resultar em rapidez e 

produtividade, mas a experiência significativa de aprendizagem pode vir a fracassar. O autor 

já anunciava, portanto, que a atitude do professor torna-se fundamental no encaminhamento 

de suas atividades, principalmente no tocante às atividades de desenho.  

Outro importantíssimo pesquisador do desenho infantil foi Georges Henri Luquet 

(1969). Para ele, o desenho é para a criança uma brincadeira, na qual desenha para se divertir. 

Luquet (1969) declara o desenho feito pela criança como sendo realista, pois nele ela procura 

reproduzir tudo o que chama a sua atenção, muitas vezes, passa despercebido aos olhos do 

adulto. O fato de a criança desenhar braços mais longos que o corpo também faz parte desse 

realismo, predito por Luquet (1969), pois ela desenha intencionalmente, ou seja, pretende 

expressar em seu desenho alguma intenção, não apenas o que é aparente aos olhos.  

Luquet (1969) propõe, também, algumas fases pelas quais a criança perpassa durante o 

desenvolvimento do ato de desenhar. São elas: o realismo fortuito, o realismo falhado, o 

realismo intelectual, e a narração gráfica. A primeira fase, o realismo fortuito, diz respeito ao 

desenho iniciado por rabisco, o qual, posteriormente, será nominado pela criança por 

aparentar algo. Isso ocorre de maneira fortuita, acidental, ou seja, não planejada. A segunda 

fase, o realismo falhado, é caracterizada por desenhos em que a criança procura demonstrar 

tudo o que sabe, mas que “falha” quando apresenta tamanhos desproporcionais, por não ter 

relação entre os objetos desenhados na mesma folha. O realismo intelectual é demonstrado 

nos desenho em que a criança se preocupa em ilustrar o que sabe que existe, não 

necessariamente o que vê. Portanto, quando desenha um cavalo de perfil, mesmo que 

apareçam apenas duas pernas, a criança desenha as quatro, pois sabe da existência delas. A 

última fase é denominada realismo visual, pois a principal característica é o desenho daquilo 

que vê, tentando ser o mais fiel possível em sua representação. Porém é uma fase em que o 

adolescente que mostra interesse e gosto pelo desenho, revela considerável habilidade ou 

apropriou-se de técnicas em aulas de desenho.  

É reconhecida a importância desses estudos para a compreensão do desenho infantil. 

Contudo eles não estabelecem relação entre o desenho e a aprendizagem da linguagem escrita. 

Torna-se, portanto, mister que retomemos os estudos realizados por Vigotski e Luria, 

representantes da Teoria Histórico-Cultural, os quais se preocuparam com essa questão, 
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trazendo considerações importantes acerca do desenho como um recurso precursor nos 

processos de ensino e aprendizagem da escrita. 

 

Concepções de desenho e escrita na perspectiva de Vigotski e Luria 

 

Para Vigotski (2000) o início do desenvolvimento da escrita acontece antes da 

inserção da criança na escola. Segundo ele, os principais pontos pelos quais a criança passa 

até chegar ao domínio da linguagem escrita são: o gesto, o desenho e o jogo. 

O início da pré-história da linguagem oral acontece quando os bebês utilizam o gesto 

como uma forma de manifestar um desejo. Ao realizar seus primeiros desenhos, as crianças 

gesticulam simultaneamente o que querem representar, ficando no papel rabiscos que 

complementam o que foi iniciado com o gesto. Segundo o referido autor,  

 

[...] uma criança que pretende representar uma corrida indica com os dedos o 

movimento; os pontos e os riscos traçados no papel são para a criança 

representações do ato de correr. Quando quer desenhar um salto, faz 

movimentos de saltar com a mão e deixa sinais desse movimento no papel 

(VIGOTSKI, 2000, p. 187). 

 

O segundo momento em que o gesto é aproximado à escrita é quando, nas brincadeiras 

de faz-de-conta, ou jogos simbólicos, a criança utiliza um objeto para substituir outro. O 

objeto não precisa ter semelhança com o objeto a ser representado, apenas deve comportar o 

movimento representativo do objeto real. Como por exemplo, os cavalinhos de pau feitos de 

cabo de vassoura, os quais comportam a ação da montaria, mas não têm aparecia real de 

cavalos. 

 
O próprio movimento da criança, seus próprios gestos é que atribuem a 

função de signo ao objeto e lhe dão significado. Toda atividade 

representativa simbólica é plena desses gestos indicativos: por exemplo, para 

a criança, um cabo de vassoura transforma-se num cavalo de pau porque ele 

pode ser colocado entre as pernas, podendo a criança empregar um gesto que 

comunica o fato de, neste exemplo, o cabo de vassoura designar um cavalo 

(VIGOTSKI, 2000, p. 130).  

 

Tal como no jogo, o desenho também está permeado de representações simbólicas,  

[...] assim como no brinquedo, também no desenho o significado surge, 

inicialmente, como um simbolismo de primeira ordem. Como já dissemos, 

os primeiros desenhos surgem como resultado de gestos manuais [...]; e o 

gesto, como vimos, constitui a primeira representação do significado. É 

somente mais tarde que, independentemente, a representação gráfica começa 
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a designar algum objeto. A natureza dessa relação é que aos rabiscos já 

feitos no papel dá-se um nome apropriado (VYGOTSKY, 2000, p. 125). 

  

Quando as crianças já possuem certo domínio da fala, seus rabiscos iniciais, agora 

denominados desenhos, são a princípio, feitos de memória, ou seja, elas desenham o que 

sabem que existe. São os desenhos chamados “raios-x”: ao desenhar uma mulher de vestido, 

desenha também suas pernas, como se seu vestido fosse transparente. 

A capacidade de abstração é essencialmente imposta pela representação verbal. 

Quanto mais idade tem a criança, mais explorará a oralidade em situações representativas; 

enquanto a criança bem pequena utilizará a mímica para representar o que deseja. Entende-se, 

portanto que, o desenho surge tendo como base a linguagem oral, e, por conseguinte, merece 

uma atenção especial por parte dos educadores, já que esse processo é importante para o 

desenvolvimento da escrita na criança. 

 A linguagem escrita tem a sua origem na fala, ou seja, é constituída por signos que 

nomeiam os sons e palavras da linguagem falada. Esses signos, por sua vez, designam objetos 

reais. É por esse motivo que a aprendizagem da escrita depende de situações de ensino 

planejadas e intencionais, o que não acontece com a linguagem oral, a qual pode ser aprendida 

pelo convívio com indivíduos falantes. Com o domínio da linguagem escrita, não há mais a 

necessidade de recorrer a linguagem oral como elo entre a escrita e o objeto a ser 

representado, ou seja, a representação passa a ser direta, do fenômeno ou da ação. É esse 

processo que Vigotski (2000) denomina simbolismo de segunda ordem que, gradativamente, 

passa a ser um simbolismo direto. O Quadro 1 demonstra como isso ocorre: 

 

Quadro 1 – Linguagem escrita segundo a Teoria Histórico Cultural 

 

                              Fonte: LUCAS (2009)  

Para Vigotski (2000, p.193) “há um momento crítico, quando se passa do simples 

rabisco a lápis no papel à utilização de marcas com qualidade de signos que representam ou 
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significam algo”. Inicialmente, o desenho é uma representação de primeira ordem, em que as 

crianças ainda não representam palavras, apenas objetos. Um exemplo é quando uma criança, 

ao ver o desenho de um homem de costas, vira a folha para ver se o rosto estava no verso. 

Para Vigotski (2000, p. 197), a criança  

 

[...] deve compreender que não se pode apenas desenhar as coisas, mas 

também a fala. Foi essa descoberta que levou a humanidade ao genial 

método da escrita por letras e palavras, e essa mesma descoberta leva a 

criança a escrever as letras. Do ponto de vista psicológico este fato equivale 

a passar do desenho de objetos ao das palavras.  

 

Diante disso, uma das mais importantes orientações metodológicas explicitadas por 

Vigotski (2000) é a de que “todo o segredo do ensino da linguagem escrita consiste na 

preparação e organização correta desse passo natural” (VYGOTSKY, 2000, p. 197). É, 

portanto, notável o papel do desenho infantil enquanto recurso promotor da aprendizagem da 

linguagem escrita, se utilizado de maneira sistematizada, intencional e, consequentemente, 

efetiva.  

Após a morte de Vigotski, em 1934, Luria (2006) deu continuidade às suas ideias e 

estudos, e descreveu algumas investigações que fez a fim de identificar “a gênese desse 

processo de simbolização realizado pela escrita” (AZENHA, 1997. p. 43). Seu objetivo nessa 

foi 

 

[...] traçar o desenvolvimento dos primeiros sinais do aparecimento de 

uma relação funcional das linhas e rabiscos na criança, o primeiro uso 

que ela faz de tais linhas, etc. para expressar significados; ao fazer 

isso, esperamos ser capazes de projetar alguma luz sobre a pré-história 

da escrita humana (LURIA, 2006, p. 146). 

 

Azenha (1997) sistematizou e organizou as descrições feitas por Luria (2006) em suas 

investigações e demonstrou que suas pesquisas, embasadas em postulados vigotskianos, 

indicaram que “[...] a aquisição da escrita requer a aprendizagem dos mecanismos da escrita 

simbólica culturalmente elaborada e o uso de expedientes simbólicos para exemplificar e 

apressar o ato de recordação” (LURIA, 2006, p. 188). Contudo, antes da apreensão desses 

mecanismos, a criança já realizou várias tentativas a fim de organizar métodos iniciais, 

perpassando por vários estágios os quais, como já foi dito, constituem a pré-história dessa 

linguagem escrita.  
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Práticas alfabetizadoras e desenho infantil 

 

 Tendo como pano de fundo as discussões acerca da relação entre alfabetização e 

letramento, do processo de desenvolvimento do desenho e dos postulados da Teoria Histórico 

Cultural acerca da pré-história da linguagem escrita, apresentamos os frutos de duas pesquisas 

empíricas realizadas, uma no ensino fundamental e a outra, na educação infantil. Nas duas 

foram realizadas observações de práticas pedagógicas implementadas por professoras destes 

dois níveis de ensino, as quais foram descritas minuciosas. Também recorremos a algumas 

cópias de tarefas realizadas durante as observações. 

A princípio, a pesquisa ocorreu em quatro diferentes instituições públicas de ensino 

fundamental, nas quais quatro professoras de 1º ano tornaram-se sujeitos dessa investigação. 

Contudo, mesmo depois de finalizada a pesquisa inicial, em um outro processo investigativo 

houve a necessidade de observar as práticas pedagógicas de professoras de duas turmas do 

último nível da educação infantil, com crianças idade entre 4 e 5 anos, para responder a 

indagações não supridas na primeira pesquisa.  

 

Atividades desenho no ensino fundamental 

 

Foram observadas algumas práticas pedagógicas implementadas por 4 professoras que 

atuavam no primeiro ano do ensino fundamental. A intenção era detectar se os 

encaminhamentos das atividades que envolviam o desenho permitiam relacioná-lo com a 

aprendizagem da linguagem escrita, ao passo que tratava-se de turmas em processo de 

alfabetização. 

Contudo, verificamos poucos momentos em que as professoras recorriam ao desenho 

em suas práticas, pois, em suas concepções, os alunos já estariam na idade de aprender a ler e 

a escrever, e, portanto, não era o momento de se utilizar de atividades de desenho. Esse 

abismo entre o ato de desenhar e a aprendizagem da linguagem escrita, tornam explícitas as 

concepções de alfabetização das professoras observadas, as quais desconhecem, ou não fazem 

uso do desenho enquanto recurso promotor do processo de aquisição da escrita. Pela não 

utilização do ato de desenhar, essa pesquisa não oportunizou observar, assim como Vigotski e 

Luria fizeram, a gênese da passagem do desenho das coisas, para o desenho das palavras, 

revelando a não sistematização do ensino da linguagem escrita de maneira significativa. 

Surgiu, então, a necessidade de se realizar uma segunda pesquisa nas quais professoras 

do último nível da educação infantil fossem os sujeitos, de maneira que se pudesse observar o 
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momento em há, nos desenhos realizados pelas crianças, a passagem de um simples rabiscos, 

a marcas com qualidade, em direção à escrita. 

 

Atividades de desenho na educação infantil 

 

As crianças do último nível da educação infantil, que estão rumo ao primeiro ano do 

ensino fundamental, possuem em torno de 4 a 5 anos. O ato de desenhar era bem presente 

nessa fase de escolarização. As práticas pedagógicas implementadas por duas professoras de 

turmas distintas foram observadas, tendo como foco principal verificar se as atividades de 

desenho eram encaminhadas de maneira a contribuir com o processo de aquisição da 

linguagem escrita, tal como como orientado por Vigotski (2000) e Luria (2006). 

Verificou-se que as práticas implementadas pelas duas professoras - sujeitos da 

pesquisa - foram substancialmente desiguais, revelando concepções acerca do 

encaminhamento das atividades de desenho diferentes. 

Em uma das turmas, foi perceptível que várias atividades realizadas que utilizavam o 

desenho apresentavam relação com a escrita, constituindo-se em ferramentas de qualidade 

para a apropriação dessa complexa linguagem. Entretanto, na outra turma, verificamos que a 

maioria das situações que envolviam o ato de desenhar não tinha intencionalidade nem 

organização para que contribuíssem de maneira efetiva para a passagem, tal como nos ensinou 

Vigotski (2000), dos desenho das coisas para o desenho da palavra, ou seja, para o processo 

de alfabetização. 

Vale destacar que as atividades nas quais os encaminhamentos eram feitos de modo a 

relacionar desenho e escrita, revelavam-se, por vezes, fortuitos, acidentais e não 

intencionalmente planejados. Assim, o não conhecimento por parte dos professores dos 

estudos realizados por Vigotski (2000) e Luria (2006) talvez seja um dos empecilhos para a 

organização do ensino da linguagem escrita de forma intencional e significativa 

  

Considerações finais 

 

É imprescindível que ao professor responsável pela alfabetização de seus alunos, 

esteja atuando na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental, a pré-história 

da linguagem escrita, tal como nos demonstrou Vigotski (2000) e Luria (2006), seja 

conhecida e sirva de norte em sua prática pedagógica, de maneira a torná-la intencional e 

significativa.  
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É imprescindível compreender que o desenho infantil possui um lugar de destaque no 

processo ensino-aprendizagem da linguagem escrita. Ao saber disso, relacionado ao saber 

equilibrar os processos de alfabetização e letramento, o professor será capaz de organizar sua 

prática pedagógica, dotando-a de sistematicidade e intencionalidade. Desta forma, ele estará 

instrumentalizado para enfrentar os problemas postos pelo cotidiano escolar, no qual as 

crianças, mesmo sabendo codificar e decodificar, não conhecem o real significado dessa 

escrita, ou seja, mesmo sendo promovidas de um ano a outro, não aprendem, de fato, a ler e a 

escrever e a fazer uso dessa escrita.  

Ao professor cabe, portanto, que esses processos lhes sejam familiar, tendo em vista a 

organização de um ensino que possibilite o desenvolvimento das máximas capacidades 

humanas de seus alunos, os quais vivem em uma sociedade grafocêntrica e fazem uso dessa 

escrita a todo o momento. 
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Resumo: Este artigo objetiva refletir sobre o agir pedagógico no ciclo de alfabetização, de modo a 

contribuir com a formação de leitores/as e produtores/as de textos verdadeiros, tomando como ponto 

de partida a criança que está vivendo essa experiência. Utilizou-se como procedimento metodológico a 

pesquisa bibliográfica. Tornaram-se interlocutores, Andrade (2008), Ariès (1981), Kuhlmann Jr. 

(2010), Mello (2004; 2005; 2010), Leontiev (2001), Sarmento (2007; 2016), Vigotski (1998; 2008), 

dentre outros. As conclusões revelam a necessidade  de romper com o ensino da linguagem escrita 

numa perspectiva técnica, uma vez que não atende a criança que aprende, o que vai requerer 

investimento na formação de professores no que se refere a compreensão acerca do ensino da 

linguagem escrita como função social, bem como sobre nas questões voltadas para a dimensão lúdica.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Criança. Formação de leitores e produtores de textos. 

 

Nosso ponto de partida 

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 

ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 2014). 
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O processo de alfabetização de crianças, requer do/a professor/a alfabetizador/a 

aprofundamentos acerca da concepção de alfabetização, bem como, ter clareza sobre quem é a 

criança que está sendo alfabetizada, visto que essas compreensões são orientadoras da prática 

docente. 

Buscando este aprofundamento, o artigo ora apresentado, objetiva refletir sobre o 

agir pedagógico no ciclo de alfabetização, de modo a contribuir com a formação de leitores/as 

e produtores/as de textos verdadeiros, tomando como ponto de partida a criança que está 

vivendo essa experiência. Resulta do diálogo estabelecido, no sentido freiriano, com os/as 

alfabetizadores/as do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, de São Luís-

MA.  

Para tanto, quatro questões orientaram nosso diálogo: de qual criança estamos 

falando? Quem é a criança do Ciclo de Alfabetização? A qual alfabetização estamos nos 

referindo? Qual a importância da ludicidade para o desenvolvimento da criança e para o seu 

processo de alfabetização? 

Estas perguntas se fazeram pertinentes porque orientaram a pesquisa bibliográfica 

desenvolvida com base nos estudos de Andrade (2008), Ariès (1981), Kuhlmann Jr.(2010), 

Heywood (2004), Mello (2004; 2005; 2010), Leontiev (2001), Porto (2008), Rocha (2002), 

Sarmento (2007; 2016) e Vigotski (1998; 2008).  

A pesquisa bibliográfica “[...] é realizada para fundamentar teoricamente o objeto 

de estudo, contribuindo com elementos que subsidiam a análise futura dos dados obtidos” 

(LIMA; MIOTO, 2007, p.8). O desenho metodológico organizou-se em torno de cinco 

momentos: definição das categorias de estudo, levantamento de material bibliográfica, leitura 

exploratória e seletiva, análise dos dados e produção de texto. 

Para apresentação dos dados obtidos, o trabalho está organizado em três seções, 

cuja primeira problematizou as concepções de criança e de infância assumidas ao longo dos 

tempos. Em seguida, evidenciamos nossa compreensão sobre alfabetização e, por fim, 

discutimos a importância da ludicidade nesse processo.  

 

Discutindo significados de criança e de infância 

Discutir sobre a criança no ciclo de alfabetização exige deixar claro de qual 

criança estamos falando e, mais ainda, explicitar a nossa concepção de infância. 

Consideramos de extrema importância reconhecer que essas categorias não são sinônimas, 

mas comportam significados particulares que precisam ser compreendidos.  
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Existe uma multiplicidade de infâncias, marcadas por transformações que 

ocorreram na cultura e na sociedade. Corroborando esse pensamento, Rocha (2002, p.01) diz 

que: 

[...] as crianças não vivem a infância de forma homogênea ou uniforme em 

nenhum de seus aspectos: econômico, social ou cultural. Se podemos 

concordar que o que identifica a criança é o fato de se constituir num ser de 

pouca idade, podemos também afirmar que a forma como ela vive este 

momento será determinada por condições sociais, por tempos, e espaços 

sociais próximos de cada contexto. A infância como categoria social não é 

única e estável; sofre permanentes mudanças relacionadas com a inserção 

concreta da criança na história e no meio social. Esse processo resulta em 

permanentes transformações também no âmbito conceitual e nas ideias que a 

sociedade constrói acerca da responsabilidade sobre a inserção de novos 

sujeitos. 

O reconhecimento da existência de infâncias distintas reafirma o caráter social 

dessa categoria, que sofre influência dos valores, ideias e práticas de uma determinada época. 

Desse modo, a infância deixa de ser vista como um período preparatório para a vida adulta, 

que tem começo e fim definidos pelo desenvolvimento dos indivíduos, passando a ser 

entendida como categoria estrutural, ou seja, a infância não é transitória, não é período de 

vida, ela é permanente, não desaparece quando as crianças crescem (QVORTRUP, 2010). 

Cabe então indagar: como a infância foi sendo concebida ao longo dos tempos? 

Segundo Àries (1981), a criança sempre existiu, mas o sentimento de infância 

esteve ausente até o século XVI, surgindo a partir dos séculos XVII e XVIII, portanto, para 

este pesquisador a infância foi uma invenção da modernidade. Anterior a esse período a 

criança era invisibilizada, sempre que aparecia representada suas roupas e formas se 

assemelhavam ao adulto, além disso os altos índices de mortalidade infantil eram vistos com 

naturalidade, decorrência da falta de cuidados básicos com a saúde e higiene das crianças 

(LUSTING et.al, 2016). 

Muito embora reconheçamos a importância dos estudos de Àries (1981), 

considerado pioneiro na busca de documentar a história da criança e da infância, seu 

posicionamento tem sido criticado. Para o norte americano Heywood (2004), dizer da 

ausência de um sentimento de infância é desconsiderar diferentes possibilidades de 

entendimento dessa etapa da vida. Segundo ele, a concepção de infância existe em contextos 

distintos, marcados por idas e vindas, o que demonstra ser uma construção não linear. 

Kuhlmann Jr. (2010, p.30) também compartilha desse posicionamento ao afirmar 

que: 

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto 

das experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, 
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geográficos e sociais é muito mais do que uma representação dos adultos 

sobre essa fase da vida. É preciso conhecer as representações de infância e 

considerar as crianças concretas, localizá-las como produtoras da história.  

Desse modo, podemos dizer que há uma mudança paradigmática em relação à 

concepção de infância e de criança a partir do século XVII. Antes desse período, nas 

comunidades primitivas, não existia um tratamento específico para as crianças, estas, por sua 

vez, eram vistas como mais um membro da tribo, tinham que ser fortes, acompanhar os 

adultos e sobreviver (PICELLI; PICELLI, 2002). No mundo antigo havia uma indeterminação 

da categoria criança e infância. 

Na sociedade medieval a infância também não era representada. Não havia um 

tratamento específico dado às crianças e nem suas particularidades eram reconhecidas. Na arte 

as crianças eram retratadas com características de adultos, tanto na representação da face 

quanto de sua vestimenta (ÁRIES, 1981). 

No entanto, os séculos XVII e XVIII assistem a profundas transformações na 

sociedade: o processo de escolarização, separando as crianças do ambiente a que eram 

submetidas no convívio com os adultos; a fabricação de brinquedos específicos para as 

crianças e o crescimento do sentimento de família, foram fatores que contribuíram para a 

institucionalização da infância (SARMENTO, 2016). 

Sobre a relevância desse período histórico Sarmento (2007, p.28) destaca: 

[...] constituem o período histórico em que a moderna ideia da infância se 

cristaliza definitivamente, assumindo um carácter distintivo e constituindo-

se como referenciadora de um grupo humano que não se caracteriza pela 

imperfeição, incompletude ou miniaturização do adulto, mas por uma fase 

própria do desenvolvimento humano. 

Assim sendo, a infância passou a ser objeto de estudo e investigação de alguns 

educadores que contribuíram para novas ideias sobre a infância, a criança e os processos 

educativos. Dentre eles está Rousseau, que teve grande expressão porque chamava atenção 

para as necessidades e condições de desenvolvimento das crianças, ressaltava que estas 

deveriam ser vistas em seu próprio mundo e não como projeção do adulto (LUSTING et. al, 

2016); a infância é, então, uma fase com características próprias. 

Diante do exposto, não podemos conceber uma única infância, visto que as 

crianças estão imersas em contextos variáveis de classe social, cultura, religião, grupo étnico. 

Tendo esse reconhecimento, o desafio agora é de compreender sua especificidade em 

contextos reais, valorizar e respeitar suas necessidades e organizar processos educativos que 

favoreçam sua aprendizagem e desenvolvimento, respeitando o seu direito à infância. 
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Nesse sentido, a criança hoje precisa ser vista como capaz, desde pequenininha, 

de estabelecer relações com o mundo que a circunda, explorar objetos e espaços, elaborar 

explicações sobre os fatos e fenômenos que vivencia. A infância, por sua vez, é o tempo em 

que a criança deve ser introduzida na riqueza cultural humana histórica e socialmente criada e 

deve se apropriar das qualidades humanas. Desse modo, perguntamos: como ela pode se 

apropriar da linguagem escrita? Como o ciclo de alfabetização pode contribuir com a 

conquista da leitura e da escrita? 

 

Pontos de vista sobre a criança e a alfabetização 

Vimos anteriormente como a concepção de criança foi se transformando a partir 

do momento em que se começa a perceber as diferenças entre ela e o sujeito adulto. Essa 

compreensão é determinante para pensarmos os processos educativos, isto porque a forma 

como concebemos criança orienta a maneira como iremos organizar o trabalho pedagógico. 

Então, consideramos pertinente, antes de entrarmos na discussão sobre o processo de 

alfabetização, pensarmos sobre quem é a criança que frequenta o ciclo de alfabetização e 

como ela aprende. 

Essa criança, segundo a Lei nº 11.274/2006, possui uma idade média entre 6 a 8 

anos, está na fase de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental e deve ter seu 

contato com a leitura e a escrita intensificado para que seja alfabetizada. Essa criança é ainda 

alguém que vive em uma sociedade grafocêntrica, cuja escrita se faz presente cotidianamente, 

portanto, ela já traz conhecimentos sobre esse instrumento cultural ao entrar na escola.  

Considerar que a criança vive um momento de transição nos permite reconhecer a 

indissociabilidade entre educação infantil e ensino fundamental, o que significa compreender 

que as crianças precisam ser atendidas nas suas necessidades de brincar (afinal, entrar na 

escola fundamental não pode significar o abandono do lúdico, do desenho, da pintura, do faz-

de-conta, pois ela permanece criança) e de aprender (KRAMER, 2006).  

Desse modo, para que as crianças possam aprender com sentido, diríamos, à luz 

da teoria histórico cultural, que elas precisam estar em atividade, ou seja, vivendo situações 

em que estejam intensamente envolvidas com aquilo que estão fazendo, demonstrando 

profundo interesse pelo resultado (LEONTIEV, 2001). Obs: Ficou confuso aqui  

Segundo Elkonin apud Facci (2004), para cada período do desenvolvimento 

humano há uma atividade predominante, sendo esta responsável em conduzir as mudanças 

mais importantes do ser humano em relação ao seu estágio de desenvolvimento, no seu 
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processo psíquico e nos traços psicológicos da sua personalidade. É por meio dela, a atividade 

principal ou guia, que o sujeito entra em contato com conhecimentos até então novos para ele, 

internalizando novas habilidades e capacidades. 

As crianças que estão no ciclo de alfabetização, sob esse mesmo aporte teórico, 

teriam como atividade principal o brincar e a atividade de estudo. O brincar, porque estarão 

saindo da etapa pré-escolar, e, nessa fase, esta é a atividade predominante; e a atividade de 

estudo, porque estão ingressando na etapa escolar.  

É por meio da brincadeira que a criança pequena vai vivenciando as principais 

transformações que vão ampliando o seu desenvolvimento em relação à linguagem, o 

pensamento, a atenção, a convivência em grupo etc. A partir dos seis anos de idade, 

aproximadamente, a atividade de estudo é a que rege o desenvolvimento da criança. Essa 

mudança ocorre, porque, ao entrar nesta nova etapa de ensino, os interesses não conseguem 

ser mais plenamente satisfeitos somente por meio da brincadeira, como acontecia na pré-

escola, impulsionando-a na busca de fontes mais amplas de conhecimento, ou seja, o 

conhecimento teórico, que nada mais é do que o conhecimento historicamente acumulado 

obtido pela aprendizagem das diversas áreas do saber. 

No caso específico da aprendizagem da leitura e da escrita, os conceitos de 

atividade e de atividade de estudo vão ressignificar o processo de alfabetização. Este deixa de 

ser compreendido como apenas o domínio da técnica de escrita ou da decodificação do sinal, 

para ser entendido como o processo de apropriação de um instrumento cultural complexo, a 

linguagem escrita. É complexo porque inicialmente representa a fala (sons e palavras da 

linguagem oral) e não os objetos e aquilo que se quer designar. Um exemplo, dado por Mello 

(2004, p.2) ajudará nessa compreensão, ela diz: “[...] um produtor de texto, ao escrever busca 

registrar essencialmente sentimentos, informações, experiências vividas e não os sons das 

palavras que representam essas experiências.”  

Vigotski ao fazer críticas sobre como a escrita era apresentada às crianças na 

década de 1920, na União Soviética, enfatiza que: 

Na prática do ensino escolar, a escrita ocupa um lugar muito pequeno se 

comparado com o enorme papel que desempenha no processo de 

desenvolvimento da criança. O ensino da escrita se baseia em um sentido 

prático restrito. À criança se ensina a traçar letras e a formar palavras com 

elas, porém não se ensina a linguagem escrita. (VYGOTSKI, 1995, p.183, 

tradução nossa) 

Esta realidade ainda é presenciada, em grande medida, em nossas escolas: as 

crianças traçam letras, formam sílabas, mas não utilizam a escrita como como uma 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1167  

 

necessidade. Desse modo, essas ações não se constituem atividades, na forma como Leontiev 

(2001) compreende, mas tarefas, uma vez que não partem de situações reais de escrita, cuja 

necessidade de comunicação, registro e expressão se apresentam latentes. 

É necessário, então, que o processo de alfabetização seja entendido “[...] como 

ensino da linguagem e não do sistema alfabético em si mesmo” (GIROTTO; PEREIRA, 2010, 

p.15). Nesse aspecto, a atividade de estudo, trazendo como centralidade o texto, contribui para 

que motivos genuínos sejam traçados para a escrita, uma vez que o objetivo da produção é a 

comunicação e não o treino para dominar a técnica de escrever. 

Assim, as atividades de estudo, segundo Asbahr (2011), devem considerar três 

etapas: compreensão da atividade (motivação clara para o estudo, que transforma a criança 

em sujeito da aprendizagem), ações de estudo (modos ou procedimentos de como colocar os 

conhecimentos em jogo no espaço educativo; situações que produzam necessidade de 

aprender) e controle e avaliação do processo de aprendizagem pela criança (os resultados 

foram alcançados? Como participei desse processo?). No caso específico da aprendizagem da 

escrita, as crianças precisam ter claro (GIROTTO; PEREIRA, 2010): para que e por que 

escrever (o motivo/compreensão da atividade); e para quem escrever e de que forma escrever 

(ações de estudo/necessidade de aprender). Tendo compreensão de seu itinerário de escrita 

terão condições de controlar e avaliar seu percurso de aprendizagem. 

Essa perspectiva de alfabetização, que toma a linguagem escrita como um 

instrumento cultural complexo, traz consigo a concepção de criança como ser ativo, portanto, 

sujeito do processo de ensino. Enfatiza ainda a ideia de que ninguém nasce com a 

competência escritora ou leitora internalizada, esperando desabrochar, mas compreende que 

as capacidades de ler e escrever são aprendidas, portanto, dependem, em grande medida, das 

experiências que temos com o universo escrito ao longo da vida (MELLO, 2010).  

Assim, a escola desempenha papel determinante na produção de necessidades e 

motivos para ler e escrever, sendo esta uma atribuição do/a professor/a. As atividades lúdicas, 

assim como o desenho, a pintura, o faz de conta, enfim, as diferentes linguagens, podem ser 

aproveitadas para gerar situações significativas de encontro com a escrita.  

 

Alfabetização e ludicidade 

Não raro temos presenciado situações em que o encontro entre a alfabetização e a 

ludicidade acontece nas escolas dos anos iniciais do ensino fundamental. O termo lúdico, 

deriva do latim ludus e remete “[...] às brincadeiras, aos jogos de regras, a competições, 
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recreações, representações teatrais e litúrgica” (PORTO, 2016, p.33). Tendo essa 

compreensão, parece haver um consenso entre os/as professores/as sobre a importância do 

lúdico para a aprendizagem das crianças pequenas. Contudo, é preciso refletir sobre os 

motivos e a qualidade desses encontros.  

Sarmento (2016), ao estudar sobre as culturas infantis, entendendo-as como as 

múltiplas formas em que vivem e convivem os pequeninos, dando sentido ao que fazem, 

aponta quatro eixos estruturantes176 das culturas infantis, dos quais nos interessa aqui a 

ludicidade. Para ele, a ludicidade faz parte do universo infantil, mas não é exclusividade dele, 

pois é próprio do homem. Diz ainda: 

[...] as crianças brincam, contínua e abnegadamente... Contrariamente aos 

adultos, entre brincar e fazer coisas sérias não há distinção, sendo o brincar 

muito do que as crianças fazem de mais sério. [...] O brincar é condição da 

aprendizagem e, desde logo, da aprendizagem da sociabilidade. 

(SARMENTO, 2016, p.15-16). 

Desse modo, podemos entender que a brincadeira é a forma própria da criança 

conhecer e transformar o mundo em que vive. Compartilhando desse pensamento, Vigotski 

(2008, p.24) afirma que a brincadeira é “[...] uma forma própria de desenvolvimento da 

criança na idade pré-escolar”. Para esse teórico a brincadeira surge de um desejo irrealizável, 

isto é, “[...] a brincadeira deve ser sempre entendida como uma realização imaginária e 

ilusória de desejos irrealizáveis.” (VIGOTSKI, 2008, p.25). Desse modo, a imaginação 

aparece na consciência da criança. Ela é capaz de agir em função do que tem em mente e não 

do que vê. Esse fato representa um avanço significativo para a criança, uma vez que antes a 

ideia não se separava do objeto em si.  

No intuito de tornar mais compreensível essa afirmativa, Vigotski (2008, p. 30) 

ilustra: 

Não é difícil compreender isso, levando-se em conta o processo de 

desenvolvimento da fala da criança. O adulto diz “relógio”. Ela começa a 

procurar e encontra-o, ou seja, a primeira função da palavra diz respeito à 

orientação do espaço, à distinção de lugares separados no espaço; a palavra, 

inicialmente, significa um lugar conhecido na situação. 

 
176 Os quatro eixos estruturantes das culturas infantis apontados por Sarmento (2016) são: interatividade, 

ludicidade, fantasia do real e reiteração. Para saber mais ler: SARMENTO, M. J. As culturas da infância nas 

encruzilhadas da 2ª modernidade.  Disponível em: < 

http://proferlaotrabalhosalunos.pbworks.com/f/AS+CULTURAS+DA+INFANCIA+NA+ENCRUZILHADA+D

A+SEGUNDA+MODERNIDADE..pdf>  
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A separação entre objeto e ação é uma tarefa extremamente difícil para a criança e 

a brincadeira é uma forma para que essa transição aconteça. Quando isso ocorre, há uma 

mudança na estrutura da percepção, pois o significado emancipa-se do objeto. 

Assim, ao operar com o significado “[...] a brincadeira desloca-se para os 

processos internos, para a fala interna, a memória lógica e o pensamento abstrato” 

(VIGOTSKI, 2008, p. 32), ou seja, a criança deixa de agir pelo impulso imediato, passando a 

fazê-lo pela consciência, pensando sobre o que faz. 

Vigotski (2008, p. 32), traz outro exemplo para compreendermos melhor: 

Numa simples brincadeira de bruxa, descrita por Gross, para que não seja pega, a 

criança deve correr da bruxa; ao mesmo tempo deve ajudar o colega e tirar-lhe o 

feitiço. Assim que a bruxa tocá-la, a criança deve parar. Desse modo, a cada passo, 

enfrenta um conflito entre a regra da brincadeira e o que faria se pudesse agir 

imediatamente. 

Conforme demonstra Vigostski (2008), na brincadeira a criança é sempre 

provocada a agir acima daquilo que faria cotidianamente, o que faz criar uma zona de 

desenvolvimento iminente, ou como costumamos ouvir, uma zona de desenvolvimento 

próximo. Para o autor, isso significa que ela se coloca em novas situações, cujos desafios 

podem ser superados com a ajuda de um outro mais experiente. 

Compreendendo a relevância do brincar para o desenvolvimento infantil 

poderíamos nos perguntar: qual a importância, então, da brincadeira para o processo de 

alfabetização? Segundo Mello (2005), o jogo simbólico presente nas brincadeiras, no qual um 

signo representa um objeto ausente, contribui para que a criança utilize cada vez mais diversas 

formas de representação simbólica, fundamentais para o desenvolvimento da linguagem 

escrita. 

Ainda, segundo a autora (2005, p.29): 

[...] se quisermos que as crianças se apropriem efetivamente da escrita - não 

de forma mecânica, mas como uma linguagem de expressão e de 

conhecimento do mundo-, precisamos garantir que elas se utilizem 

profundamente do faz-de-conta e do desenho livre, vividos ambos como 

forma de expressão e de atribuição pessoal de significada àquilo que a 

criança vai conhecendo no mundo da cultura e da natureza. 

Assim, ao possibilitar à criança a imaginação, criação, estruturação de hipóteses, 

permitiremos, aos poucos, que ela compreenda os sistemas complexos que são a leitura e a 

escrita. Portanto, é de fundamental importância que as brincadeiras e jogos façam parte da 

rotina das turmas de alfabetização. 

Leal e Silva (2011) desenvolveram estudos sobre as relações entre a brincadeira e 

o desenvolvimento da linguagem verbal. Pontuaram que “[...] brincar com a língua faz parte 
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de muitas culturas em diferentes momentos históricos” (LEAL; SILVA, 2011, p.59) e se 

debruçaram em apresentar três propostas para crianças que estão iniciando suas descobertas 

sobre a língua, conforme quadro abaixo: 

Quadro 1: Brincando, as crianças aprendem a falar e a pensar sobre a língua 

Brincadeira Como brinca Aprendizagem sobre a língua 

Faz de conta Representação/ 

encenação/imitação de 

papeis sociais vividos em 

diferentes contextos 

Papel da linguagem nas variadas situações; 

produção de textos diversos; ampliação do 

vocabulário. 

Brincadeiras de ler Ouvir e contar/ler 

histórias em voz alta 

Familiarização com a linguagem literária; 

ampliação de repertório textual (recursos 

expressivos e estéticos); interações sociais 

mediadas pela escrita; procedimento leitor; 

características linguísticas dos textos. 

Brincar com as 

palavras 

Brincadeiras de roda, 

adivinhas, canções de 

ninar, jogos de regras 

(dominós, memória, 

baralho...), quadrinhas, 

trava-línguas, poemas. 

Consciência fonológica; segmentação de 

palavras em sílabas; similaridades sonoras 

entre as palavras 

Fonte: Leal e Silva (2011). 

Para que a brincadeira seja mais um recurso para a aprendizagem da linguagem 

escrita, a formação lúdica do/a professor/a também se faz necessária. Tal formação perpassa 

tanto pelo investimento nas experiências lúdicas desses/as profissionais, como também na 

compreensão de técnicas instrumentais destinadas às crianças, ambas fundamentais para uma 

nova prática profissional lúdica (MENDONÇA, 2008).  

Essa formação lúdica acerca do brincar deve permitir ao/a professor/a “[...] 

experimentar, descobrir, conhecer as possibilidades para si próprio, na perspectiva de que esta 

seja uma experiência transformadora, que contribuía para a construção de uma outra 

concepção sobre o lúdico” (ANDRADE, 2008, p.60). 

Por meio dessa formação será possível o/a professor/a ressignificar as dimensões 

trabalho e brincadeira, buscando a integração entre elas. Ao fazer isso, evita-se a didatização 
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do lúdico que, segundo Wajskop (1995), significa utilizá-lo de modo a seduzir a criança para 

a atividade com fins didáticos. Ainda sobre este aspecto, Barros (2009, p.132) assevera: “O 

brincar ainda é visto como uma atividade sem sentido e sem significado. As atividades lúdicas 

são direcionadas como instrumentos pedagógicos e elementos de memorização de conteúdos 

ou para o desgaste de energia”. 

Andrade (2008, p. 58) reitera dizendo que 

 [...] muitas vezes fazemos com que um jogo fantástico seja visto mais pela 

oportunidade de ensinar cores (como se elas não estivessem no mundo!) que 

pelas suas possibilidades de fazer favorecer as relações sociais, de suscitar 

medo e alegria, de provocar o grupo a encontrar soluções para um desafio.  

 

Ao enfatizarmos a didatização do lúdico não estamos querendo dizer que não 

possamos atribuir a um brinquedo, a uma brincadeira ou a um jogo, uma função didática, 

contudo, queremos destacar que, ao fazer isso, é preciso preservar a sua essência lúdica 

(ANDRADE, 2008), ou seja, é preciso deixar que as crianças explorem essa dimensão tal qual 

fazem ao brincar em outros espaços que não sejam a escola. Além disso, para que a atividade 

pedagógica seja lúdica é preciso garantir “[...] a fruição, a decisão, a escolha, as descobertas, 

as perguntas e as soluções por parte das crianças e dos adolescentes, do contrário, será 

compreendida apenas como mais um exercício” (BORBA, 2006, p. 43). 

Para tanto, o planejamento é fundamental. Para que ele torne fecundo o momento 

de aprendizagem lúdica deve considerar, conforme aponta Borba (2006): o conhecimento 

sobre as crianças; os fins a que a atividade se destina; a organização da rotina, garantindo 

tempo e espaços para a criação e desenvolvimento de brincadeiras; disposição de materiais e 

objetos que promovam descobertas; espaço para a partilha de brincadeiras; o favorecimento 

do diálogo.  

Dessa forma, observar e registrar as brincadeiras espontâneas das crianças, suas 

falas e os brinquedos que inventam, assim como nossas atitudes, ideias e dificuldades frente à 

promoção da aprendizagem lúdica pode ser um início de transformação da nossa própria 

prática profissional. 

 

Considerações finais 

Como vimos, ao longo da história foram sendo construídas diferentes concepções 

de criança e de infância. Podemos dizer que atualmente percebemos um avanço no que diz 

respeito ao reconhecimento social das crianças e das infâncias, no entanto, ainda permanece o 
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desafio de considerar suas especificidades e pluralidades na construção de políticas públicas e 

de práticas pedagógicas que as compreendam como sujeitos imersos na cultura e que possuem 

uma forma singular de agir e pensar, tendo o brincar como principal atividade que promova o 

desenvolvimento infantil. 

Contudo, o brincar tem sido negado, sobretudo no ensino fundamental, uma vez 

que as crianças ao ingressarem nessa etapa da educação básica são “promovidas” à categoria 

de alunos/as, cujo brincar perde espaço, pois é visto como “coisa da educação infantil”, e o 

foco do trabalho restringe-se ao aprendizado da leitura e da escrita, muitas vezes destituído de 

sentido. Quando a relação da criança com a escrita se dá inicialmente pelo aspecto técnico, 

grande parte do seu tempo na escola é utilizado para a realização de longas tarefas de cópia de 

letras, sílabas e palavras, tomando o tempo da atividade lúdica. Quando este tempo é 

oportunizado vem como premiação pelo término, com êxito, da tarefa proposta (MELLO, 

2010).  

Para romper com práticas dessa natureza é urgente o investimento na formação de 

professores/as que deve envolver tanto a dimensão lúdica, para que a brincadeira seja 

entendida como favorecedora do desenvolvimento da consciência e do pensamento abstrato, 

quanto à compreensão sobre o ensino da linguagem escrita enquanto objeto cultural 

complexo, portanto, à serviço da comunicação e expressão humana numa sociedade que 

escreve e lê. 
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Resumo: Este artigo visa discutir sobre a importância do letramento literário, na creche, com 

crianças de 1 a 3 anos, para que se sintam estimuladas ao aprendizado da leitura e escrita, desde tenra 

idade, tornando-se leitores competentes. Além disso, sugere práticas pedagógicas que contemplem o 

letramento literário. O aporte teórico utilizado se baseou em estudos sobre a pertinência da leitura na 

sociedade (SILVA), o significado do saber ler (CAMPS; COLOMER; FREIRE), como formar bons 

leitores na escola, por meio dos textos literários (ABRAMOVICH; COELHO; MORAIS; 

ZILBERMAN; VILLARDI), a perspectiva do letramento literário (COSSON) e as potencialidades de 

aprendizagem das crianças de 1 a 3 anos (BOSSA). Concluiu-se que os bebês, a partir de atividades 

com o livro infantil literário, na perspectiva do letramento literário, mediadas, adequadamente, pelos 

professores, sentir-se-ão despertados para o desejo da aprendizagem da leitura e da escrita, etapa 

preponderante no processo e sucesso da alfabetização. 

 

Palavras-chave: Letramento Literário. Creche. Estímulo à alfabetização. 

 

 

1 Introdução 

 

A tarefa principal da educação é formar o indivíduo e não se consegue uma 

(trans)formação real somente com a leitura que ele tem de mundo, pois é justamente a leitura 

da palavra que contribuirá para a evolução de seu conhecimento. 

Segundo Ezequiel Theodoro “a leitura possibilita a participação do homem na vida 

em sociedade em termos de compreensão do presente e do passado e em termos de 

possibilidade de transformação sociocultural futura” (SILVA, 2002, p.24). Nesse sentido, ela 

é um instrumento de aquisição, transformação e produção do conhecimento, se desenvolvida 

de maneira crítica e reflexiva, combatendo a alienação. 

Para Colomer e Camps, “ (...) o papel central da leitura não é ler para aprender a ler, 

mas ler por um claro interesse em saber o que diz o texto para algum propósito bem-definido 

(...)” (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 90). Já Paulo Freire afirma que “ (...) aprender a ler, 

alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não 
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numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem 

e realidade (FREIRE, 2006, p. 8).  

Contudo, a escola brasileira tem ensinado o seu educando a ser leitores 

competentes? Os resultados atuais dos exames estaduais e nacionais em proficiência em 

leitura afirmam que não, uma vez que a maior parte dos alunos avaliados de Ensino 

Fundamental e Médio, das redes públicas e particulares das unidades da Federação, possui 

dificuldades em compreender os níveis mais elementares de um texto. Esse problema pode 

estar relacionado a diversos fatos, sendo um deles o seguinte: 

 

a escola tem baseado o ensino da leitura em uma série de atividades que se 

supõe que mostrarão aos meninos e às meninas como se lê, mas nas quais, 

paradoxalmente, nunca é prioritário o desejo de que entendam o que diz o 

texto. É muito comum, por exemplo, escolherem-se como materiais de 

leitura pequenos fragmentos de textos ou palavras soltas em função das 

letras que as compõem, estudarem-se as letras isoladas e segundo uma 

ordem de aparição preestabelecida, ou se mandar ler em voz alta com a 

atenção centrada naqueles aspectos que serão valorizados e corrigidos 

prioritariamente: a precisão na soletração, a pronúncia correta, a velocidade 

da fusão dos sons pronunciados, etc. (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 

30). 

 

As mesmas autoras justificaram essa prática da escola devido a uma concepção leitora 

que perdurou durante séculos e que ainda permanece, mesmo com os avanços teóricos nesse 

campo. 

Vale ressaltar, também, que os textos ofertados aos alunos, na maioria das vezes, não 

são significativos para eles em termos de interesse e viabilidade para a vida prática. Nesse 

contexto, ler não é sinônimo de prazer e sim de realizar atividades maçantes de interpretação 

de textos ou análises gramaticais, contidas nos livros didáticos. 

Villardi afirma que “para formar grandes leitores, leitores críticos, não basta ensinar a 

ler. É preciso ensinar a gostar de ler. [...] com prazer, isso é possível, e mais fácil do que 

parece" (VILLARDI, 1997, p. 2). Entretanto, torna-se fácil, quando o professor é leitor 

competente e assíduo na prática da leitura e quando conhece o aporte teórico sobre o 

desenvolvimento das habilidades de leitura, as implicações do ensino, da aprendizagem e de 

variadas estratégias metodológicas de trabalho com a leitura, sabendo mediá-las, 

adequadamente, de acordo com o seu público alvo. Também é necessário que esse docente 

saiba avaliar o processo de desenvolvimento leitor de sua classe, nos mais variados gêneros 
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textuais literários e não literários. Somando a isso, que ele saiba interagir com os pais de seus 

alunos, a fim de conhecer as condições em que seu educando aborda a leitura em casa:  

 

Na interação com os pais, o professor deve ir mais além do que lhes falar da 

importância de lerem para os filhos. Muitos pais já ouviram ou leram essa 

recomendação, mas podem não o fazer por muitas razões, entre as quais eles 

próprios não serem bons leitores e não saberem bem que livros escolher ou 

como proceder. O professor pode entregar aos pais as listas de livros 

recomendados para cada faixa etária [...], fornecer informações atualizadas 

de iniciativas de bibliotecas locais e de livrarias que promovem atividades 

regulares como sessões de leitura [...], envolver e orientar os pais por meio 

do empréstimo de livros, os quais podem ser acompanhados de uma 

pequena ficha de sugestões, como palavras difíceis e pouco frequentes que 

devem ser definidas, ou de perguntas sobre o enredo da história. 

(MORAIS, 2013, p.6) 

 

 E sobre o prazer de ler? Que texto, especificamente, permite à criança, em especial, a 

leitura de fruição? Abramovich diz o seguinte: 

 

[...] Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 

muitas, muitas histórias... escutá-las é o início da aprendizagem para ser 

leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e 

de compreensão do mundo [...]. (ABRAMOVICH, 1993, p. 16) 

 

Zilberman amplia as ideias acima, quando afirma que 

 

As pessoas aprendem a ler antes de serem alfabetizadas, desde pequenos, 

somos conduzidos a entender um mundo que se transmite por meio de letras 

e imagens. O prazer da leitura, oriundo da acolhida positiva e da 

receptividade da criança, coincide com um enriquecimento íntimo, já que a 

imaginação dela recebe subsídios para a experiência do real, ainda quando 

mediada pelo elemento de procedência fantástica. (ZILBERMAN, 1984, p. 

107) 

 

A questão é que “aprender a ler não é fácil e dificilmente se dá de maneira 

espontânea. Caso assim fosse, ainda não teríamos tantos analfabetos e, o que é mais grave, 

não teríamos um índice tão elevado de analfabetos funcionais”.  (MORAIS, 2013, p.18) 

Nessa perspectiva, indispensável se torna refletir sobre qual faixa etária a escola deve 

contemplar o estímulo à leitura e à produção de textos orais, independente, da origem 

sociocultural das crianças. Edmir Perrotti, professor de Biblioteconomia da Universidade de 

São Paulo (USP) diz que:  
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Quanto mais cedo histórias orais e escritas entrarem na vida da criança, 

maiores as chances de ela gostar de ler. Primeiro elas escutam histórias lidas 

pelos adultos, depois conhecem o livro como um objeto tátil que ela toca, 

vê, e tenta compreender as imagens que enxerga. As crianças colocadas em 

condições favoráveis de leitura adoram ler. Leitura é um desafio para os 

menores, vencer o código escrito é uma tarefa gigantesca. A criança lê do 

seu jeito muito antes da alfabetização, folheando e olhando figuras, ainda 

que não decodifique palavras e frases escritas. Ela aprende observando o 

gesto de leitura dos outros professores, pais ou outras crianças. O processo 

de aprendizado começa com a percepção da existência de coisas que servem 

para ser lidas e de sinais gráficos. [...] a criança pode não saber ainda ler e 

escrever, mas ela já produz texto: ela pensa, fala, se expressa. 

(MARICATO, 2005, p.18-19) 
 

 

 Na visão de Magda Soares, esse aprendizado é denominado de letramento, isto é, 

quando a criança convive, desde tenra idade, com textos escritos e com as práticas de leitura e 

de escrita, envolvidas em práticas, para aprender a usá-los, como nas rodas de leitura, 

contação de histórias, leitura de livros, sistema de malas de leitura, de casinhas, de cantinhos, 

mostras literárias e brincadeiras com os livros.  (MARICATO, 2005, p.18-19) 

A questão é que a Educação Infantil, no Brasil, mesmo legalmente definida como a 

primeira etapa da Educação Básica, ainda não privilegia como deveria, ações pedagógicas 

compromissadas com a formação inicial do pequeno leitor/produtor textual. Isso ocorre, 

provavelmente, devido a lacunas, nesse âmbito, na formação de docentes, em cursos de 

licenciatura, bem como no dever do estado com relação à formação continuada de professores 

dessa etapa. A má remuneração dos professores também corrobora para o não investimento 

em livros e cursos. 

Com o advento de estudos e pesquisas da neurociência sobre o funcionamento do 

cérebro humano, muito se pôde compreender sobre os processos de aprendizagem das 

crianças, possibilitando, portanto, ampliar metodologias de ensino e intervenções no 

ensino/aprendizagem dos bebês. A psicopedagoga Nadia Bossa disse que: 

 

Estimular os neurônios dos bebês representa dar início a inúmeras atividades 

mentais. Os circuitos neurais por elas responsáveis são estabelecidos nessa 

fase e perduram para toda vida, ou seja, uma vez estimulados, formam redes 

neuronais que darão início a determinadas atividades mentais e subsidiarão 

outras. (BOSSA, 2013, p.16-17)  
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Nesse contexto, este artigo pretende pesquisar, estudar e propor práticas 

pedagógicas, relacionadas às práticas de leitura literária, na Educação Infantil, creche, a fim 

de estimular as atividades mentais dos bebês. Principalmente, porque a Educação Infantil 

Brasileira, mesmo sendo legalmente definida como a primeira etapa da Educação Básica, 

ainda não privilegia como deveria, ações pedagógicas compromissadas com a formação 

inicial do pequeno leitor/produtor textual.  

O percurso metodológico se inicia com uma breve distinção entre os vocábulos 

“letramento” e “alfabetização”, clarificando, na sequência, os aspectos do letramento 

literário, de acordo com Cosson (2014). Em seguida, expõem-se algumas leis que sustentam a 

finalidade da creche, como etapa primordial do crescimento integral da criança. Para 

finalizar, propõem-se reflexões teóricas e atividades para o professor da creche trabalhar com 

o livro infantil com os bebês de 1 a 3 anos, na perspectiva do letramento literário, 

despertando-lhes para o processo de aprendizado da leitura e da escrita. 

 

2 Letramento Literário 

 

Antes de abordar o assunto em questão, torna-se necessário conhecer o vocábulo 

“letramento” que, segundo Magda Soares, deriva-se da língua inglesa, literacy, que se 

originou do latim littera, cujo significado em português é “letra”. Essa palavra ainda é 

recente, no campo das ciências linguísticas, sendo ainda muito discutida por especialistas em 

busca de uma maior compreensão do termo em questão: 

 

Uma última inferência que se pode tirar do conceito de letramento é que um 

indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, mas ser, de 

certa forma, letrado (...). Assim, um adulto pode ser analfabeto, porque 

marginalizado social e economicamente, mas, se vive em um meio em que a 

leitura e a escrita têm presença forte, se interessa em ouvir a leitura de 

jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas que outros leem para ele, 

se dita cartas para que um alfabetizado escreva para ele (...) se pede a 

alguém lhe leia avisos ou indicações afixados em algum lugar, este 

analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se 

em práticas sociais de leitura e de escrita.  (SOARES, 2009 p.24)     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A partir disso, pode-se depreender que o indivíduo para ser letrado não precisa de 

saber ler e escrever, mas ter competências de utilizar dos textos em sua prática social, sendo 

auxiliadas por pessoas alfabetizadas. 
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 Vale ressaltar que o vocábulo “letramento” tem sido utilizado, na atualidade, 

também, no plural, com a intensão de ampliar o significado do termo: letramento digital, 

letramento visual, letramento midiático, enfim, no sentido de o indivíduo conhecer e saber 

interagir com determinada linguagem. 

Nesse sentido, letramento literário, de acordo com Cosson, é um processo contínuo 

onde a inserção da escrita acontece de forma social via textos literários. Sendo assim, a 

literatura se apropria de um lugar único, no que se diz respeito à linguagem, buscando através 

da palavra escrita ensinar o domínio da própria palavra. Dessa forma, o trabalho com 

letramento literário vai além de ensinar o uso da escrita e da leitura em diferentes práticas 

sociais, mas busca, como ponto primordial, assegurar que o aluno possa ter domínio e 

compreensão dos textos literários. 

No entanto o trabalho com o letramento literário, nas escolas, ultrapassa aquele 

tradicional, no qual o aluno lê para fazer resumos, fichas de leitura ou recontar a narrativa, 

etc. Ele consiste em ampliar o uso da palavra por meio da exploração das potencialidades da 

própria palavra e da escrita: 

 

(...) É justamente para ir além da simples leitura que o letramento literário é 

fundamental no processo educativo. Na escola, a leitura literária tem a 

função de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a criação 

do hábito de leitura ou porque seja prazerosa, mas sim, e, sobretudo, porque 

nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos 

necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo feito 

linguagem. 

   (COSSON, 2014, p.30) 

 

2.1 Aspectos do Letramento Literário 

 

Na prática da leitura literária, o aluno deverá ir além da decodificação dos signos 

linguísticos, sendo capaz de, através do título e da perigrafia do livro, prever o assunto do 

texto, passando pela compreensão das ideias explícitas e implícitas, interpretando analogias, 

linguagem figurada, estabelecer relações complexas entre os enunciados, realizando críticas e 

conexões do texto lido com outros tantos, sejam literários ou não.  

Já na prática da escrita, deve desenvolver habilidades como: saber expressar seus 

pensamentos e ideias, numa sequência organizada, dentro do gênero literário solicitado e por 

meio da variedade linguística adequada. 
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Para Cosson (2014), é necessária uma grande mudança nas instituições de ensino 

com relação às práticas de leitura, pois a literatura precisa cumprir sua função de auxiliar o 

aluno a melhor compreender a realidade que o cerca, por meio da palavra escrita artística, que 

promove mais cor, vida e fantasia. 

    Entretanto, para que isso ocorra, é indispensável refletir sobre o como se tem 

ofertado a literatura, em sala de aula. Geralmente, esta se resume em textos fragmentados, 

apresentados nos livros didáticos, para leituras e exercícios enfadonhos; em leituras sem 

orientações do professor, para que o aluno realize as arcaicas fichas de leitura e as produções 

de resumos; ou em recontos da narrativa em rodas de conversa. 

    Esse tipo de atividade não garante ao aluno uma maior profundidade da leitura 

realizada: 

 

(...) Seja em nome da ordem, da liberdade ou do prazer, o certo é que a 

literatura não está sendo ensinada para garantir a função essencial de 

construir e reconstruir a palavra que nos humaniza. Em primeiro lugar, 

porque falta um objetivo próprio de ensino. Os que se prendem aos 

programas curriculares escritos, a partir da história da literatura, precisam 

vencer uma noção conteudística do ensino para compreender que, mais que 

um conhecimento literário, o que se pode trazer ao aluno é uma experiência 

de leitura a ser compartilhada. (...). (COSSON, 2014 p.23) 
 

 

  É importante destacar que o processo de letramento literário é uma construção social 

e contínua. Social, porque há uma interação entre sujeitos que são responsáveis por essa ação, 

contribuindo diretamente para mudança dos indivíduos envolvidos no processo. Haverá 

sempre uma nova visão e compreensão de mundo, quando se realiza a leitura de um texto, 

pois a leitura literária envolve trocadilho de sentidos e opiniões. E sendo uma construção 

contínua, pois que se inicia lá na infância, no contato das crianças com as primeiras cantigas 

de ninar, e procede ao longo da vida, a partir de cada apropriação e internalização que o 

indivíduo faz em cada experiência com os textos literários. 

    Segundo Cosson, para que o trabalho com o letramento literário seja mais que uma 

simples leitura, é preciso ampliar os horizontes em relação ao ensino da literatura, nas 

escolas, adentrando, minuciosamente, o universo literário; navegando em novos rumos e 

mergulhando mais profundo na leitura a ser efetuada. Para tanto, o autor propõe algumas 

estratégias para o êxito desse trabalho. 
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    O primeiro passo é selecionar os textos com os quais o professor pretende trabalhar, 

utilizando tanto os textos cânones quanto os textos contemporâneos. Os textos cânones 

oferecem o conhecimento de uma herança cultural com grande valor estético e poder 

simbólico e os textos contemporâneos apresentam uma linguagem mais próxima dos alunos, 

o que lhes facilita a compreensão e análise do texto. 

    Após essa etapa, o professor deverá explorar o texto de diversas maneiras e buscar, 

junto aos alunos, possíveis e variados significados para o texto. Entretanto, é de extrema 

relevância que o professor conheça, antes de introduzir as práticas de letramento literário, os 

mecanismos que precedem a leitura: 

 

(...) A leitura é o resultado de uma série de convenções que uma 

comunidade estabelece para a comunicação entre seus membros e fora dela. 

Aprender a ler é mais do que adquirir uma habilidade, e ser leitor vai além 

de possuir um hábito ou atividade regular. Aprender a ler e ser leitor são 

práticas sociais que medeiam e transformam as relações humanas. 

(COSSON, 2014 p.40) 

 

    Para organizar as práticas de letramento literário, na sala de aula, Cosson os dividiu 

em duas sequências: a primeira, básica; e, a segunda, expandida. 

    A sequência básica é dividida em quatro passos: motivação, introdução, leitura e 

interpretação. A motivação é uma forma de preparar o aluno, para receber o texto, sendo uma 

breve abordagem sobre a essência do texto, fazendo com que o leitor tenha mais aproximação 

e possa assim adentrar na leitura com mais entusiasmo. O segundo passo é a introdução. 

Nesse momento, o professor apresenta, em linha breve, a obra e o autor, ressaltando a 

relevância da leitura da obra e chamando a atenção dos alunos para a leitura dos elementos 

paratextuais (título, capa, ilustrações, autor, ilustrador, orelhas do livro e sinopse). Já o 

terceiro passo é a leitura, que deve ser acompanhada pelo professor, no intuito de atingir os 

objetivos pelo qual foi proposta. Nessa etapa, o professor deve auxiliar nas dificuldades 

encontradas pelo aluno ao longo da realização da leitura, ajudando-o, na interação com o 

texto, a decifrar a escrita, na tradução dos signos e vocabulário desconhecido. Essa 

intervenção pedagógica, além de ajudar o aluno a compreender a linguagem literária, também 

pode evitar que ocorra o abandono da leitura por parte dele, que ao longo do tempo, perde o 

interesse pelo texto, por enfrentar dificuldades relacionadas ao processo de leitura. Já a última 

etapa da sequência básica é a interpretação, quando cada leitor terá sua própria experiência 
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com a leitura, interpretando-a de forma única e extraindo seu próprio sentido e significado do 

texto lido. Entretanto, essa etapa deve ser realizada de forma compartilhada, onde o leitor se 

envolva com o autor, com o texto e com a comunidade escolar, dialogando entre si e assim 

ter novas visões do texto lido: 

 

Na escola, entretanto, é preciso compartilhar a interpretação e ampliar os 

sentidos construídos individualmente. A razão disso é que, por meio do 

compartilhamento de suas interpretações, os leitores ganham consciência de 

que são membros de uma coletividade e de que essa coletividade fortalece e 

amplia seus horizontes de leitura. (COSSON, 2014 p.66) 

 

      A experiência da leitura literária representa um fenômeno social, pois que é uma 

prática que acontece no meio social e faz parte da história da humanidade. As etapas que 

antecedem a leitura desenvolvida no âmbito escolar interferem diretamente como mecanismo 

para que o leitor perceba e atribua significado e sentido às relações existentes no mundo. 

Também é durante esse processo de leitura que os sujeitos sociais, leitor e autor, interagem 

através da linguagem inserida no texto. 

    Com relação à sequência expandida, esta consiste na incorporação e ampliação de 

novas aprendizagens da sequência básica, com a finalidade de atender às necessidades do 

trabalho literário, no Ensino Médio. Essa sequência permite que o leitor faça uma leitura com 

mais qualidade, mergulhando mais fundo na obra literária. 

    A prática de letramento literário, no âmbito escolar, deve ser aplicada de forma 

prazerosa e significativa, buscando sempre estimular a formação de uma nova comunidade de 

leitores analíticos, reflexivos e participativos. 

 

Ser leitor de literatura na escola é mais que fluir um livro de ficção ou se 

deliciar com as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se diante da 

obra literária, identificando e questionando protocolos de leitura, afirmando 

ou retificando valores culturais, elaborando e expandindo sentidos. Esse 

aprendizado crítico da leitura literária, que não se faz sem o encontro 

pessoal com o texto enquanto princípio de toda experiência estética, é o que 

temos denominado aqui de letramento literário. (COSSON, 2014 p.120) 

 

3 Creche, um lugar de cuidados e aprendizagens 

 

  Desde muito cedo, os bebês emitem sons articulados, revelando-nos o desejo de 

comunicação. Como ainda não sabem falar, usam esses sons e os gestos. Contudo, para que 
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eles possam se expressar e participar da vida social, é preponderante que sejam estimulados 

pelos pais, familiares e escola a desenvolverem a linguagem oral, a autonomia e experiências 

de vida. 

   Como grande parte das mulheres estão no mercado de trabalho, estas se sentem mais 

seguras, matriculando seus filhos, já na primeiríssima infância (0 a 3 anos), na creche. Ainda 

que esse momento seja impactante para os bebês, devido à ruptura de convivência com seus 

pais ou responsáveis, a creche pode ser um local benéfico a eles, pois será nesse ambiente 

que, cotidianamente, irão, em sua rotina diária, vivenciar inúmeras experiências, no que se 

refere não só aos cuidados básicos necessários, realizados por outras pessoas, mas também 

aos de ordem cognitiva, emocional, social, cultural, dentre outras. 

Vale salientar que as creches, no Brasil, são instituições extremamente recentes. 

Antes, elas intencionavam apenas amparar as crianças desfavorecidas ou abandonadas, 

apresentando caráter assistencialista. Atualmente, somado ao que era antes, há, também, a 

postura educacional. O divisor de águas para a regulamentação da Educação Infantil e da 

creche foi a Constituição Federal de 1988, em seu capítulo III, no qual aborda sobre a 

Educação, a Cultura e o Desporto, Seção I - Da Educação, artigo 208, inciso IV, que 

regulamenta o seguinte: 

Art. 208.  O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: (...) 

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 

anos de idade; (...) (BRASIL, 1988). 

Nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN 9.394/96, 2010), 

documento mais importante da educação brasileira, no qual se encontra toda a legislação 

regulamentadora do sistema educacional público e privado, abrangendo desde a educação 

básica até o ensino superior, assevera que a Educação Infantil é considerada a primeira etapa 

da educação básica, passando a ser oferecida no atendimento de crianças de 0 a 3 anos, sendo 

a creche constituída como sistema educacional com garantia de qualidade e gratuidade. 

Também, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) prevê a oferta de 

atendimento, em creches, a crianças de 0 a 3 anos, com ensino de qualidade e gratuito, sendo 

um dever do Estado e um direito das crianças e das famílias. Assim, é assegurado às crianças 

o direito à educação, à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 
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visando seu desenvolvimento pleno, para que possa se formar como cidadã e ser preparada 

para o mercado de trabalho.  

Nesse contexto, além de cuidar das crianças, cabe à creche desenvolver atividades 

educativas “que contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de 

suas identidades, capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são 

reconhecidos”. (BRASIL, 1998, p.5) 

Por ser a faixa territorial brasileira muito extensa e com o intuito de normatizar e 

igualar, ao máximo, a oferta das aprendizagens essenciais e progressivas para todos os 

alunos, ao longo da vida escolar, foi homologada a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, 2018), sendo um documento que 

 

[...] expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção de uma 

educação integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e 

desenvolvimento pleno de todos os estudantes, com respeito às diferenças e 

enfrentamento à discriminação e ao preconceito. (...) (BRASIL, 2018, p.5) 

 

A BNCC para a Educação Infantil apresenta cinco campos de experiências, nos 

quais os professores deverão se basear, a fim de planejarem e executarem seus planos de aula, 

para que as crianças possam obter um aprendizado integral, sendo: O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

  Desse modo, a finalidade da creche para as famílias e para a sociedade se tornou 

mais ampla e mais importante, ganhando destaque como etapa primordial do crescimento 

integral da criança. Para tanto, a criança deve ter acesso ao brincar, ao convívio com adultos 

que não sejam seus familiares, explorando diversos ambientes e materiais, para que 

conheçam a si e aos outros. Faz-se necessário, também, ensinar a criança a se expressar como 

sujeito histórico e dialógico, por meio da aquisição da linguagem, participando das atividades 

de forma lúdica e bem planejada pelo professor.  

 

4 Letramento Literário na Creche 

 

  O bebê, até poucos anos atrás, era considerado como sujeito passivo e raso, que não 

possuía capacidade de aprender, de expressar e comunicar-se, sendo a infância vista como 
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uma fase inferior do ser humano e que, então, deveria ser superada. Porém, esses conceitos e 

visões acerca do bebê foram desmantelados. 

De acordo com o documentário: O começo da vida, dirigido por Estela Renner (2016), 

Jack P. Shonkoff, diretor do centro de desenvolvimento da criança, da Universidade de 

Harvard, diz que “no nascimento e nos primeiros anos de vida, o cérebro faz ligações entre 

neurônios numa velocidade impressionante. A cada segundo, ele faz de 700 a 1000 novas 

conexões”. Infere-se, portanto, que é nessa faixa etária que o ser humano possui a maior 

propensão de aprendizagem. No (trecho 0:04:05), a psicóloga e pesquisadora da Universidade 

da Califórnia, Alison Gopnik diz que: 

 

Uma das coisas que sabemos é que os bebês são as melhores 

máquinas de aprender do universo. Mesmo filósofos, psicólogos e 

psiquiatras pensavam que os bebês eram irracionais, egocêntricos, 

que eram imorais, que não entendiam causa e efeito, que não 

conseguiam se colocar no lugar de outra pessoa. E nos últimos trinta 

anos, a ciência provou que é tudo exatamente o oposto. Em vez de vê-

los como tábulas rasas, hoje já sabemos que são os melhores 

cientistas e aprendizes que conhecemos no mundo. (2016, 4m5s apud 

SOARES, 2018, p.37) 

 

Desse modo, despertar os bebês para as narrativas e poesias, por meio de práticas de 

letramento literário, é uma forma de estimulá-los a desenvolverem habilidades como ouvir, 

concentrar-se, observar, associar ilustrações à história lida, falar, adquirir vocabulário e 

vivências, socializar-se, criar, interpretar as narrativas e tantas outras. Tudo isso ao sabor dos 

melhores textos literários, com muita música e ludicidade. Além disso, é a partir do 

letramento que se inicia o processo de alfabetização, que é árduo, gradual e longo, porém, se 

for conduzido nessa perspectiva, a tendência é que tudo flua, no tempo de cada criança e que 

ela aprenda a gostar de histórias e de livros. 

 

4.1 Livros literários à mancheia 

 

  O ambiente da creche deve ser aquele que disponibilize livros literários como um 

objeto tátil para as crianças, a fim de que elas possam visualizá-los, tocá-los, observá-los e 

tentar entender as ilustrações, em alguns momentos livres de sua rotina. Também deve haver 

a biblioteca, local onde poderá ocorrer as oficinas de letramento literário para elas. 

Evidencia-se a importância de o professor promover o encantamento do livro e da história, 
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por meio da entonação da voz, do ritmo, dos gestos e expressões corporais. O mais 

importante é o professor apresentar o objeto livro à criança, ainda que utilize de alguns 

recursos didáticos. 

  Em seguida, esse professor deverá deixar a criança pegar o livro, tentar passar as 

páginas e agir livremente. É muito provável que a criança tente imitar seu professor, 

recontando a narrativa do jeito dela, observando as imagens e até já implementando alguma 

palavra que aprendeu. Com o tempo, quando estiver mais madura, passará a perceber que as 

histórias são lidas não pelos desenhos, mas por letras e sinais gráficos. E, se os livros 

trabalhados estiverem em consonância com a curiosidade e realidade das crianças, elas o 

desejarão “ler” e recontar tais histórias inúmeras vezes. Ou, senão, pedirão ao professor para 

lê-la para elas. 

  Vale aqui ressaltar um fator preponderante na hora de o professor selecionar livros 

para os bebês: a literariedade, que é a arte e a criatividade, na escrita e na trama, presente nas 

obras de qualidade literária. Nesse sentido, nem todo livro colorido, cheio de estratégias 

sonoras e táteis são livros literários. Para isso, é preciso ter arte da palavra, figuras de 

linguagem, sonoridade, sentido conotativo, ludicidade, e plurissignificação vocabular. O que 

se percebe é que inúmeros livros infantis são tão somente pedagógicos, a fim de ensinarem à 

criança a importância da higiene, de não chupar chupeta, de estimulá-la ao desfralde e tantos 

outros. Não é que não se possa trabalhar com tais livros, mas é que o letramento literário é 

concernente à literatura. O ideal é que se una o caráter pedagógico à literariedade. Coelho 

afirma que 

 

[...] a literatura infantil ocupa um lugar específico no âmbito do gênero 

ficção, visto que ela se destina a um leitor especial, a seres em formação, a 

seres que estão passando pelo processo de aprendizagem inicial da vida. Daí 

o caráter pedagógico (conscientizador) que, de maneira latente ou patente, é 

inerente à sua matéria. E também, ou acima de tudo, a necessidade de ênfase 

em seu caráter lúdico... Aquilo que não divertir, emocionar ou interessar ao 

pequeno leitor, não poderá também transmitir-lhe nenhuma experiência 

duradoura ou fecunda. (COELHO, 2000, p.164) 

 

4.1.1 Seleção do livro literário 
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Com relação à escolha do livro literário para os bebês, faz-se necessário atentar-se para 

alguns quesitos como: a faixa etária, o nível de conhecimento e a maturidade, para que a 

prática não seja vazia de significado e acabe por desmotivar a criança.  

Coelho aponta alguns caminhos e orientações direcionadas ao professor na escolha de 

livros que sejam adequados à faixa etária, dividindo o leitor em 5 etapas - do pré-leitor ao 

leitor crítico (COELHO, 2000, p.32 - 33). Contudo, só será apresentada aqui a primeira etapa, 

isto é, a do pré-leitor, que se relaciona à temática deste artigo. 

   Ela se divide em duas fases: primeira infância e segunda infância. O pré-leitor da 

primeira infância (dos 15/17 meses aos 3 anos) inicia o reconhecimento do mundo a sua 

volta, principalmente, através do tato, da afetividade e da aquisição da linguagem. Nessa 

faixa de idade, a criança começa a pegar objetos e “nomear as realidades” em seu entorno. Os 

livros adequados a essa fase são aqueles com materiais agradáveis ao tato, com gravuras 

coloridas e grandes, envolvendo a temática animal ou objetos que sejam familiares. A 

mediação do adulto durante esse processo é essencial, visto que este deve estimular a criança 

no contato com o livro, atribuindo sons aos animais ou objetos, criando situações simples que 

atribuam um relacionamento com o livro. 

O pré-leitor da segunda infância (a partir dos 2/3 anos) possui maior interesse na 

comunicação verbal e expressa-se de maneira mais clara, começando a internalizar valores 

vitais e sensoriais. Os livros adequados a essa fase ainda possuem predomínio absoluto de 

imagens, devem sugerir uma situação, podendo possuir texto escrito curto ou até mesmo 

nenhum texto. A repetição de elementos na história agrada muito a essa idade. 

 Além do que já foi apresentado acima com relação à seleção de livros para as crianças 

de 0 a 3 anos, vale evidenciar a importância das temáticas abordadas nas narrativas. Coelho 

faz um levantamento de conceitos e padrões que remetem a pensamentos de uma literatura 

tradicional e uma literatura contemporânea (COELHO, 2000, p. 23-27). Enquanto tradicional, 

há uma valorização do individualismo, obediência, racionalismo e racismo, enquanto 

contemporânea, a valorização abre espaço para o “espírito solidário”, questiona-se a 

autoridade, valorização da intuição do homem para descoberta da verdadeira realidade do 

mundo e dos homens, e o antirracismo que, segundo Coelho é a 

 

Luta para combater os ódios raciais tão fundamente enraizados em nosso 

mundo. Valorização das diferentes culturas, que corresponde às diferentes 

etnias, na busca de descobrir e preservar a autenticidade de cada uma. Na 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1189  

 

literatura, essa luta já está bem evidente. Na infantil mesclam-se, em pé de 

igualdade, personagens de várias raças, e também é abordado frontalmente o 

problema do racismo, considerando como uma das grandes injustiças sociais 

e humanas. (COELHO, 2000, p. 27) 

 

   Nesse sentido, se a narrativa literária apresentada às crianças fizer conexão com os 

temas transversais177, estes precisam de ser explorados, oralmente, com elas, visto que é uma 

forma de instigá-las a refletirem sobre o tema, por meio de vivências do “faz de conta”, a fim 

de que aprendam a agir com alteridade e respeito para com o outro. Sabe-se que a criança 

dessa faixa etária é ainda muito egocêntrica, dessa forma é indispensável a intervenção dos 

adultos. 

 Considerando, ainda, que a literatura é de ordem interdisciplinar, uma vez que várias 

áreas do conhecimento se entrecruzam, nas narrativas, então, sugere-se que o professor 

elabore projetos didáticos, no intuito de ampliar, ainda mais, a sua visão de mundo. 

 

4.2 Sugestão de práticas de letramento literário 

 

 Para realizar as práticas de letramento literário com os bebês de 2 e 3 anos, após a 

seleção do livro, o professor deverá, primeiramente, explorar todas as etapas da sequência 

básica do letramento literário, explicitadas anteriormente: motivação, introdução, leitura e 

interpretação. 

 Esse trabalho poderá levar, em média, três semanas. Se a narrativa for longa, não há 

problema, basta o professor contar, resumidamente, algumas partes da história e, em outras 

ler, para não fugir da proposta da leitura para o aluno. Nesse contexto, o professor precisa 

conhecer, compreender e estudar o livro profunda e antecipadamente, a fim de planejar sua 

aula, organizando, com detalhes, a sequência didática178. 

 
177 Os Temas Transversais são divididos em: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde e Orientação 

Sexual, e correspondem a questões importantes, urgentes e presentes na vida cotidiana. Discutem a amplitude do 

trabalho com problemáticas sociais na escola e apresentam propostas em sua globalidade, isto é, a explicitação 

da transversalidade entre temas e áreas curriculares assim como em todo o convívio escolar. 

178 Este é um termo utilizado na área educacional para definir uma sequência de ações planejadas para o 

ensino ou aplicação de um conteúdo. Pode se organizar em etapas, de acordo com os objetivos do professor, 

visando tornar o processo de aprendizagem mais profícuo. 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1190  

 

Na etapa da motivação, o professor explorará a capa do livro, utilizando de recursos 

didáticos como a caixa mágica e brincadeiras, para que descubram o assunto da narrativa. Na 

segunda etapa, a da introdução, irá interagir com as crianças, para que hipotetizem a temática 

da história, explorando os nomes do autor e ilustrador, os desenhos e as cores da capa do 

livro, etc.  

A próxima etapa é a da leitura, quando o professor lerá a narrativa devagar, com 

entonação, utilizando de recursos como os gestos, as onomatopeias, as expressões corporais, 

explorando, simultaneamente, com os bebês, os textos não-verbais. Caso haja algum 

vocábulo inusitado para as crianças, o professor deverá pausar a leitura e auxiliá-las, 

decifrando o significado do mesmo, por meio de contextos. Tal intervenção faz com que os 

bebês ampliem seu repertório vocabular, compreendendo melhor o enredo. 

Até aqui, o professor explorou o livro e o texto, realizando uma série de 

questionamentos que perpassaram pelos elementos paratextuais, isto é, título, capa, 

ilustrações, autor, ilustrador, orelhas do livro e sinopse, bem como o próprio enredo, a partir 

dos textos verbais e não-verbais. Na medida que esse processo repetitivo de indagações, feito 

pelo professor, vai ocorrendo, através de diversos títulos, a criança vai aprendendo a ordenar 

essas perguntas ao manusear os livros. Ela vai repetir as ações do professor em suas 

brincadeiras ou na interação com seus familiares e amigos. Com o amadurecimento, isso 

ficará automático, o que facilitará, no processo de alfabetização, decodificar os signos 

linguísticos e compreender o texto lido. É interessante ressaltar, também, que os bebês vão 

observando os grafemas e associando-os à leitura. Assim, aos poucos, compreendem o que é 

ler e, se o professor utilizar de livros que sejam significativos para eles, terão muito desejo de 

aprenderem a ler, porque leitura é associada a prazer, divertimento e aventuras. Por isso, é 

indispensável que o professor conheça muito bem seus alunos. 

A última etapa da sequência básica do letramento literário é a interpretação. Nesse 

momento, o professor deixará que as crianças recontem a história do seu modo. É a hora em 

que a criança irá verbalizar a narrativa, sequenciando as ideias, utilizando de seu repertório 

vocabular e de seu conhecimento de mundo e vivências.  

Além disso, ela fará acréscimos, por meio de sua imaginação, desejos e criatividade. É 

possível que apresente suas emoções mais evidentes como: tristeza, raiva, alegria, medo e 

afetividade, o que vale o professor observar.  
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Nesse sentido, a criança produzirá um novo texto, a partir de um texto de origem. 

Ainda que não saiba codificar os signos linguísticos, já conseguirá produzir um texto 

oralmente. As outras crianças poderão exercitar a escuta ou até interagir com os outros bebês, 

compartilhando palavras e ideias. O professor será o mediador do processo. É certo que os 

bebês possuem um léxico restrito, mas, paulatinamente, vão ampliando-o e desenvolvendo a 

linguagem oral, comunicando-se melhor.  

Vale salientar que essa etapa favorecerá à criança organizar seus pensamentos e 

raciocínios, além de captar uma diversidade de experiências, via enredos literários e textos 

poéticos. Essa ação contínua permitirá à criança, em fase de alfabetização, produzir pequenos 

textos com maior facilidade. Por estar em contato constante com os textos artísticos, que 

prima pela arte da palavra, seja pela presença das figuras de linguagem, seja pela exploração 

da sonoridade, ou seja pela plurissignificação textual, a criança abarcará um manancial de 

ideias e palavras, com criatividade desenvolta. 

Após ter passado pelas quatro etapas, lembrando que não deve ser tudo no mesmo dia, 

já que as crianças são bem pequenas ainda e possuem pouca concentração, em outro dia o 

professor deverá retomar o texto. É preciso que reitere a sequência da narrativa e explore com 

as crianças algumas palavras, abstrações, comportamento dos personagens e instigue as 

crianças a fazerem conexões com a vida delas. 

  Nesse meio tempo, o professor poderá e deverá interligar o tema da narrativa aos 

diversos campos de experiências, para que o aprendizado seja integrado. Assim, deverá 

utilizar de atividades criativas, explorando as variadas linguagens como: música, dança, artes 

visuais, dramatização, animações, etc, o que trará maior concretude para a criança 

compreender tudo o que está sendo exibido e explorado pelo professor. 

 Também poderá trabalhar as características da narrativa (espaços, tempo, 

personagens e enredo), por meio de produção de maquetes, de jogos de quebra-cabeça (por 

exemplo, montar os personagens da história) e tantas outras atividades. 

 Noutra oportunidade, poderá realizar encenações com as crianças, utilizando de 

máscaras, cenário e figurino. Deixar que façam isso livremente, para desenvolver a 

organização de ideias oralmente. 

 É preciso que o professor contextualize a história, para que haja entendimento dos 

fatos de forma significativa para cada criança. Se a história fala de bichos de uma fazenda, 

pode-se levar as crianças a um sítio, numa aula passeio, para que explorem os tipos de bichos. 
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Outra forma é apresentar slides com os bichos e imitar os sons que eles emitem. Ou também, 

produzir fantoches ou dedoches, para que recontem a história 

 A leitura do livro deve ser realizada mais de uma vez, visto que a repetição é fator 

importante para a faixa etária em questão, observando que, a cada leitura, as crianças terão 

novas percepções acerca da história. Outro ponto crucial a ser evidenciado pelo professor é a 

provocação de análises e reflexões aos alunos, a fim de que aprendam a pensar. Tudo isso 

realizado de acordo com a linguagem da criança, maturidade e especificidades. 

5 Considerações Finais 

 Com base nos estudos e reflexões realizadas sobre a prática do letramento literário na 

creche, percebeu-se que não se pode negar a importância do livro literário, no 

desenvolvimento do processo de aquisição da linguagem da criança de 1 a 3 anos, quando 

ainda se encontra na fase pré-leitora. Esses primeiros três anos de vida são de extrema 

importância para a vida do bebê, ocorrendo um grande aumento no número de sinapses, e 

estas se mantêm constantes até a primeira década de vida. 

 Nessa perspectiva, para que a criança se transforme num jovem ou adulto 

leitor/produtor de textos, é indispensável oferecê-la textos literários de qualidade o quanto 

antes, promovendo situações de contato com o livro.  

 Se o professor da creche planeja estratégias pedagógicas de leitura adequadas, a 

criança de 1 a 3 anos já começa a “ler” e a “produzir textos”. Ler, porque imita o adulto nessa 

ação, pois já associa os sinais gráficos ao ato da leitura. Escrever, porque reconta, imagina, 

inventa e recria histórias, oralmente, a partir das histórias que ouve, das palavras que aprende 

e das experiências que adquire através dos enredos. Na medida que amadurece, cognitiva, 

biológica e emocionalmente, essa criança vai querendo descobrir as letras, adentrando a fase 

fonológica, associando os fonemas das palavras a seus grafemas. Se antes, havia rabiscos, 

garatujas e alguns desenhos simples, agora, já começa a escrever letras, inclusive as de seu 

nome. É a criança prosseguindo no processo de alfabetização, que, a partir de práticas de 

letramento literário, farão com que ela evolua gradativamente. 

 Nesse sentido, o professor é a figura primordial, para encantar, instigar, direcionar e 

mediar todos os processos relacionados a essa metodologia, no trabalho com os bebês. 

Ainda perdura a cultura na educação brasileira de que a criança é uma tábula rasa, 

pensamento já obsoleto, diante de tantas pesquisas realizadas nessa área. Com isso, o Brasil 
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perde tempo e dinheiro, pois investir na Educação Infantil, creche, é apostar na melhor fase 

de aprendizagem do ser humano. E se todos somos linguagem, por que não iniciar esse 

processo de aquisição da mesma pela formação do pré-leitor, através de estratégias de leitura 

que incitam a criança aprender a pensar? 
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Resumo:Este texto resulta de vivências da autora enquanto professora na Educação Infantil, 

coordenadora de formação continuada na rede municipal de Ensino de Birigui - SP e professora no 

curso de Pedagogia.  Objetiva promover discussão em torno do tempo de ensinar e aprender a língua 

materna na infância em meio a complexidade de ser alfabetizado em nosso país.  Analisa dados 

resultantes da realidade educacional brasileira em contraposição a estudos de perspectiva histórico-

cultural e enunciativa, dialógica, constitutivas da subjetividade, que entende a criança como sujeito 

social em intenso processo de construção que precisa apropriar-se da língua enquanto patrimônio da 

cultura humana. Apresenta resultados gerais da escolarização e alfabetização contextualizados em 

meio aos avanços de estudos e pesquisas sobre linguagem e sua natureza social, a alfabetização com 

seus aspectos formais e enunciativo-discursivos e a necessidade do ensino de língua materna desde a 

infância. 
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1. Introdução 

 

Este texto resulta de vivências na Educação Básica e no Ensino Superior, 

especificamente enquanto professora na Educação Infantil há 26 anos, coordenadora de 

formação continuada na rede municipal de Ensino de Birigui - SP e professora no curso de 

Pedagogia nas áreas de Linguagem, Alfabetização, Metodologia do ensino da língua e 

estágios supervisionados.   

Tem como objetivo promover discussão em torno do tempo de ensinar e aprender a 

língua materna na infância em meio a complexidade de ser alfabetizado em nosso país.   

Analisa dados resultantes da realidade educacional brasileira em contraposição a 

estudos de perspectiva teórica histórico-cultural de Vigotski (2001) e enunciativa, dialógica, 

constitutivas da subjetividade de Bakhtin (1992 e 2007) que entende a criança como sujeito 

social em intenso processo de construção que precisa apropriar-se da língua enquanto 

patrimônio da cultura humana.  

Apresenta resultados gerais do processo de escolarização e alfabetização no país, 

contextualizados em meio aos avanços de estudos e pesquisas sobre linguagem e sua natureza 

social, a alfabetização com seus aspectos formais e enunciativo-discursivos e a necessidade 

do ensino de língua materna desde a infância. 

 

2. Escolarização e alfabetização no país 

 

O termo Alfabetização ao longo de tempos vem se modificando, sendo conceituado, 

discutido, traduzido em práticas179 que buscam auxiliar as crianças desde cedo a descobrirem 

as regras ou propriedades do sistema de escrita alfabética.  Se, nas décadas de 1950 estar 

alfabetizado era escrever o seu nome, nos dias atuais a necessidade recai sobre a capacidade 

ler, compreender e produzir  textos na participação do mundo social.  

Na realidade social em que vivemos não basta simplesmente saber ler e escrever, dos 

indivíduos se requer: 

 
179 Ferreiro e Teberosky (1999), Soares (1998; 2003), Soares (2000), Morais (2012), entre outros que buscam 

compreender sobre como a criança se apropria do sistema de escrita e leitura e o papel do professor 

alfabetizador. 
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[...] não apenas que dominem a tecnologia do ler e do escrever, mas também 

que saibam fazer uso dela, incorporando-a a seu viver, transformando-se 

assim seu “estado” ou “condição”, como consequência do domínio dessa 

tecnologia. (SOARES, 2011, p. 29). 

 

Nesse contexto muitos defendem que a aprendizagem é um processo que se dá no 

sujeito, por meio de situações de leitura e escrita de textos do mundo extra-escolar, sem, no 

entanto, negligenciar o ensino formal do sistema de escrita alfabética.  

A temática é bastante polêmica, muitos são os debates de pesquisadores, 

especialistas e professores que defendem diferentes práticas, métodos, tempos de ensinar 

e aprendizagem expondo argumentos e evidências de pesquisas científicas.  

Desde os anos de 1990 tendo atuado na Educação Infantil, como coordenadora de 

processos de formação continuada de professores alfabetizadores no Ensino Fundamental, 

como docente no Ensino Superior na formação de professores da Educação Básica, vivencio 

as conseqüências das polêmicas, enganos que, por vezes são traduzidos em práticas tão pouco 

exitosas para o cenário educacional. Neste caminho, venho consolidando algumas crenças e 

flexibilizando outras, principalmente no que diz respeito ao ensino e a aprendizagem da 

língua materna desde a infância.  

Como professora na Educação Básica, embasada nas teorias de Vigotski e Bakhtin, 

entendo que o desenvolvimento da linguagem é a idéia central no trabalho do professor, 

mediada pelos aspectos enunciativo-discursivos que proporcionam à criança, sujeito da 

ação/interação, formas diversas de transitar/participar/comunicar de diferentes discursos, em 

diferentes modalidades a fim de construir sua própria consciência. A idéia é de que, desde 

muito cedo, isto é, ainda na Educação Infantil, a criança possa participar de situações 

comunicativas por meio das diferentes linguagens: do corpo, da música, do faz-de-conta, da 

pintura, desenho, escultura, das formas organizadas socialmente da linguagem verbal entre 

outras.  

Contrapondo a tais descobertas e, concomitante a este processo, no contexto das 

práticas formativas do curso de Licenciatura em Pedagogia observo que os estudantes são 

falantes do português, no entanto não reconhecem a língua colocada em uso nos estudos e 

comunicação de ideias, que por muitos anos, ao longo da escolaridade na Educação Básica, 

esteve presente em seus estudos. Não são capazes de transpor todo o conhecimento 
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lingüístico aprendido ao longo da escolarização, na efetivação da comunicação de idéias 

presentes nos estudos na graduação ao fazerem uso da língua escrita. 

Por outro lado, a agência do IBGE (2018), módulo Educação da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de 

idade no Brasil caiu de 7,2% em 2016 para 7,0% em 2017, mas não alcançou o índice de 

6,5% estipulado, ainda para 2015, pelo Plano Nacional de Educação (PNE).  Dados em 

número absoluto revelam que a taxa representa 11,5 milhões de pessoas que ainda não sabem 

ler e escrever. A problemática se agrava ainda mais quanto maior for a faixa etária da 

população com 60 ou mais anos de idade, e mais ainda entre a população negra em relação 

aos brancos. Os dados mostram que grande parte dos analfabetos advém de camadas sociais 

mais pobres que iniciou seus estudos e, diante de inúmeros fatores desistiram de continuar 

aumentando a concentração de analfabetos. 

De acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)/Avaliação 

Nacional de Alfabetização (ANA, 2016, p. 74), os resultados das avaliações dos alunos dos 3º 

anos do Ensino Fundamental I, final do Ciclo de Alfabetização,  mostram que a maior 

concentração de estudantes, no âmbito nacional, se dá nos Níveis dois e três da escala de 

Leitura (33% e 32%, respectivamente). Isso significa considerar que o nível de exigência 

abrange a compreensão de textos simples, considerando as características do gênero, e o 

resgate de informações contidas nele, principalmente no título ou na frase inicial. O nível três 

exige considerar, além da compreensão geral de textos mais longos e complexos, constam 

também habilidades que requerem relacionar várias informações contidas no texto em um 

maior nível inferencial de expressão ou palavras e assuntos em textos verbais e não verbais.  

Enquanto professora, como ficar imóvel, imparcial diante de constatações como estas? 

Como desconsiderar que crianças cheguem ao final do primeiro ciclo do Ensino Fundamental 

sem compreender claramente o que leem, sem conseguir produzir textos adequados a 

diferentes situações comunicativas? 

Programas governamentais de formação continuada de professores alfabetizadores180 

nas redes Estaduais e Municipais de ensino nas últimas décadas certamente provocaram 

 
180 Brasil Alfabetizado (2003), a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores (2004), o Pró-

Letramento (2005), o Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC (2007) e o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – (2012). 
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avanços em relação aos índices de alfabetismo, apesar das avaliações em maiores 

escalas indicarem a permanência e a complexidade da alfabetização em números no Brasil. 

A aprovação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) 

reduzindo o período para efetivação da primeira etapa da alfabetização nos dois anos iniciais 

do Ensino Fundamental também nos obriga a reorganizar, além das práticas pedagógicas,  as 

propostas curriculares das redes de ensino às novas diretrizes desde a Educação Infantil.   

Considerando os breves apontamentos da realidade educacional, as diferentes 

metodologias que envolvem os dados apresentados na busca de lógicas que nos movem têm-

se: 1) a complexidade do tema, principalmente quanto a permanência no contexto nacional, 

mesmo que em menor número, de pessoas com problemas na gestão da leitura e da escrita em 

nosso país;  2) função transformadora da escola para cada indivíduo que passa por ela; 3)  

função enunciativa, dialógica da língua, constitutiva da subjetividade do sujeito social em 

intenso processo de construção que precisa apropriar-se da língua enquanto  patrimônio da 

cultura humana; 4) o conhecimento lingüístico como resultante da ação coletiva dos homens 

e seu poder transformador capaz de  aproximar sujeitos da cultura dominante.   

Neste sentido aponta-se o poder transformador da língua materna na infância diante 

do contexto social brasileiro, da alfabetização e os tempos de ensinar e aprender para que de 

fato, o sujeito seja autor do processo de interação, com condições de transitar por diferentes 

discursos, assim como de construir conscientemente o seu, a partir de sua condição de leitor e 

escritor na sociedade. 

Considerar a alfabetização numa perspectiva linguística significa aproximá-la da vida 

real das pessoas, das crianças, do professor inserida em atividades comunicativas, interativas, 

onde a linguagem assume de fato sua função social, organizadora e planejadora do 

pensamento. 

 

3. Linguagem,  infância e o tempo de ensinar e aprender a língua materna 

 

Ser capaz de ler e escrever com proficiência a sua língua materna é imprescindível 

para qualquer pessoa inserida numa cultura letrada. O domínio da leitura e da escrita é 

importante ferramenta no auxilio do desenvolvimento da autonomia, na superação das 

barreiras sociais, culturais impostas para os sujeitos ao longo da sua vida.  
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Nesse aspecto, refletir sobre a importância da linguagem, sobre os tempos de ensinar e 

aprender a língua materna na infância pode contribuir para o encaminhamento de possíveis 

ações que visem à superação do fracasso escolar.  

Entende-se, a partir dos estudos de Vigostki (2001), que linguagem é um sistema de 

signos que possibilita a comunicação entre os humanos, organizando o pensamento, fixando o 

tempo, tornando presente o ausente, substituído por formas intelectuais mais abstratas e 

organizadas de vivenciar as experiências do cotidiano. É ferramenta capaz de transformar 

decisivamente os rumos da atividade do homem. Capaz de transformar o desenvolvimento 

sociocultural responsável pela interação social.  Luria (1979, p. 61-62) aponta que, no 

processo de transmissão de informação, a linguagem: 

 

[...] emprega recursos da língua. [...] em termos reais, a linguagem se 

apresenta em duas formas de atividade. Uma delas – transmissão da 

informação ou comunicação – requer a participação de duas pessoas: um 

falante e um ouvinte. A segunda forma de linguagem une falante e ouvinte 

em um só sujeito e, neste caso, a linguagem não é um meio de comunicação, 

mas um veículo de pensamento (LURIA, 1979, p. 61-62). 

 

 Compreendida como forma de pensamento e comunicação, é por meio da mediação 

entre os instrumentos físicos e simbólicos construídos historicamente pelos homens, que as 

crianças no contexto social, vão se apropriando das produções e objetivando novas formas de 

ser e agir no mundo. 

Se compreendidas na perspectiva de sujeitos sociais, cumpre-nos ressaltar que a 

infância é  um processo de construção do ser social,  resultante entre ela,  sujeito da ação, e o 

meio sociocultural, que se faz humano a partir da interação, de suas relações sociais. Nesse 

sentido Vigotski (2001) afirma que as funções psicológicas superiores são construídas e 

constituídas pela estrutura social.  Assim, as crianças em seus processos de socialização estão 

diretamente ligadas em um processo de aprendizagem e desenvolvimento, o que as torna 

sujeitos constituintes de relações. 

Nessa perspectiva cumpre-nos questionar: qual o tempo de ensinar e o de aprender a 

língua materna na infância? 

Estudos atuais mostram que a entrada da criança no mundo da escrita, no contexto das 

concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, ocorrem 

simultaneamente pelos processos de aquisição do sistema convencional de escrita, da 

alfabetização e desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em situações reais de 
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uso social de leitura e escrita, na qual Magda Soares (SOARES, 2003), intitula de letramento.  

Essa entrada da criança no mundo da escrita, de acordo com Vigotski (2001), se inicia muito 

antes da sua entrada na escola, é por meio das experiências cotidianas, no contato com 

pessoas, com formas organizadas de discursos no seu meio, que funções psíquicas vão se 

constituindo na medida em que são utilizadas socialmente.  

Neste sentido entende-se que, desde muito cedo, as crianças, por meio das interações 

sociais, vão gradativamente tomando consciência de si e do seu mundo na medida em que, ao 

atuar com os objetos de maneira semelhante à dos adultos, passa a descobrir as relações entre 

um ato e o seu fim específico, ou seja, passa a compreender o porquê das ações que realiza. 

 

A criança, aos poucos, nas mais diversas formas de expressão vai ampliando 

significados constituídos nas suas estruturas psicológicas diante das formas 

de agir e pensar sobre as formas do mundo ao seu redor.  Para Vigotski 

(2001), os significados são reflexos do pensamento e da linguagem, que dão 

espaços à construção dos conceitos, ato mais específico, único de 

pensamento na função generalizante (PETRILLI, 2018, p. 40). 

 

Enquanto especialistas e professores tentam encontrar caminhos de conciliação 

entre diferentes abordagens com foco na aprendizagem dos alunos, Magda Soares, 

professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisadora do 

Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) em diferentes entrevistas, teme que, 

na contramão dos avanços científicos, propostas governamentais imponham um método 

exclusivo. De acordo com ela, "cada abordagem de alfabetização tem seu pedacinho de 

verdade, mas nenhuma delas contém a verdade absoluta. Toda a verdade está no processo 

e no professor que alfabetiza, entendendo com clareza o processo e sabendo orientá-lo". 

Ainda, de acordo com a autora, preceder a aprendizagem a partir das relações fonema-

grafema, natureza básica do princípio alfabético, consiste em orientar as crianças 

progressivamente na compreensão da língua escrita enquanto sistema de representação que 

envolve considerar o desenvolvimento cognitivo com base nas evidências científicas da 

Psicologia cognitiva e da Psicogênese; o desenvolvimento linguístico, com base nas 

evidências científicas da Fonologia; o desenvolvimento motor, a aprendizagem da grafia das 

letras e manipulação dos instrumentos de escrita, pelas evidências científicas das teorias e 

pesquisas sobre o desenvolvimento motor fino e da coordenação motora. Todos esses 

pressupostos, apontados pela professora Magda Soares, quando em sala de aula, são 

traduzidos em práticas adequadas às fases do desenvolvimento das crianças que, envolvidas 
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em situações que valorizam a infância e suas especificidades, são capazes de efetivar 

aprendizagens.  

Se para Vigotski (2001) educação é movimento, aprendizagem é processo, as crianças 

sujeitos sociais e com elas a infância  necessitam de práticas que respeitem as características 

próprias do seu desenvolvimento. Neste processo envolve considerar os movimentos da 

percepção, da memória, da afetividade, da imaginação, da aprendizagem, da linguagem, da 

atenção, fatores que as fazem serem consideradas como sujeitos reais atuantes de forma cada 

vez mais consciente no mundo.  

Palavras, textos revelam espaços, intenções com valores importantíssimos de uma 

sociedade que explicitam, se confrontam e, em razão disso precisam de  interlocutores 

capazes de atribuírem sentidos. Para Bakhtin, vozes que ecoam no mundo social ecoando 

sentidos, formas que constituem pensamentos, sujeitos...  

 

[...] “o dito dentro do universo já dito” é apenas um elo de cadeia [...] o ato 

da fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, não pode de forma 

alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo; não 

pode ser explicado a partir de condições psicofisiológicos do sujeito falante. 

A enunciação é sempre de natureza social. (BAKHTIN, 1992 p. 95).   

 

 

Nessa perspectiva, alfabetizar significa considerar a palavra, a enunciação como 

produto de interação de indivíduos socialmente organizados e, por sua natureza social 

integradora de discursos. Portanto, à escola cabe o papel de considerar a linguagem como 

objeto de trabalho, como produção, mediação, interação em sua materialidade social de 

comunicação.   

 

Considerações finais 

 

Este estudo objetivou apresentar idéias sobre a alfabetização diante dos tempos de 

ensinar e aprender a língua materna desde a infância, aproximando-as à pressupostos teóricos 

de alguns pensadores, com o intuito de aprofundar suas influências no processo de construção 

de conhecimento. Partiu, mesmo que brevemente, de dados resultantes do contexto 

educacional brasileiro, das reais preocupações enquanto professora e formadora de 

professores alfabetizadores em comunhão com idéias de Vigotski e Bakhtin.  
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Neste caminho de busca de lógicas, se deparou com a complexidade do tema 

alfabetização, principalmente quanto a permanência no contexto nacional, mesmo que em 

menor número, de pessoas com problemas na gestão da leitura e da escrita em nosso país. 

Aponta para a importância da escola a partir da sua função transformadora para os indivíduos 

que passam por ela desde a Educação Infantil possibilitando que continuem sua caminhada de 

estudantes no Ensino Fundamental com mais competência, justamente por serem mais 

capazes de conduzir a si, entender os mecanismos de funfionamento dos instrumentos sociais 

que veiculam o sistema de escrita alfabética.   

Quanto a função enunciativa, dialógica da língua enquanto patrimônio da cultura 

humana, é  constitutiva da subjetividade do sujeito social em intenso processo de construção, 

tornando o desenvolvimento da linguagem como ponto de partida e produto de interações 

sociais. Neste processo, a valorização do conhecimento lingüístico como resultante da ação 

coletiva dos homens e seu poder transformador é capaz de aproximar sujeitos da cultura 

dominante.  A escola e o processo de escolarização são mecanismos importantes para a 

alfabetização e um direito humano fundamental, como a apropriação da língua materna e, é 

dentro dessa instituição que a alfabetização deve acontecer, desde a Educação Infantil, 

preservando os direitos dos sujeitos sociais nela envoltos.  

Conclui-se que, alfabetizar significa considerar a palavra, a enunciação discursiva 

como produto das interações dos indivíduos socialmente organizados e, por sua natureza 

social integradora de discursos, à escola cabe o papel principal de considerar a língua como 

objeto de trabalho em sua materialidade social de comunicação.   
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Resumo: O presente texto realiza um recorte de experiências numa escola de Educação Infantil, com 

leitura e escrita, a partir do registro da rotina diária de crianças na faixa etária entre 4 e 5 anos, em três 

escolas públicas da região da Zona Norte do Rio de Janeiro. Nas experiências relatadas, destacam-se a 

organização da rotina e o entendimento, através do gesto pedagógico, das relações temporais das 

crianças. O objetivo perseguido é dar às crianças segurança, sobre a ordem das propostas do dia, além 

de produzir com elas a experiência da leitura e escrita, tanto de palavras, quanto de símbolos, lado a 

lado com imagens e desenhos. O processo realizado pelas três autoras professoras não tem como 

objetivo alfabetizar, porém, observam-se traços de alfabetização. O ponto de partida situa-se 

decididamente dentro dos interesses e desejos das crianças, desenrolando-se em suas experiências 

diárias, as perguntas sobre a escrita e grafias são respondidas, o que reflete os seus interesses em 

relação à escrita e a leitura. O desejo infantil de saber é nosso ponto de observação como professoras, 

criando parâmetros para possíveis intervenções. 

 

Palavras – chave: Rotina. Crianças. Registro. 

Introdução 

O presente texto traz registros de experiências de três professoras de Educação 

Infantil da Rede Municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro, todas com formação inicial 

em Pedagogia, com trajetórias de vida pessoal e profissional diferentes. 

Os caminhos de duas dessas professoras começaram a se cruzar quando Eliza e Queiti 

se conheceram no mesmo local de trabalho em 2011, em um EDI (Espaço de 

Desenvolvimento Infantil), localizado na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de 

Janeiro. Ambas fizeram parte do primeiro concurso público para Professor de Educação 

Infantil do município. Através da convivência escolar diária, perceberam que havia afinidade 

a respeito de suas ideias e práticas. Desde então, procuraram dar continuidade a suas práticas, 

aprofundando-se em leituras e participações em diferentes espaços formativos de formação 

continuada. 

Nos trajetos de idas e voltas desses espaços, oportunamente as conversas 

densificavam a discussão, pois dialogando a respeito das famílias, que vivem e estudam na 

região da localização do EDI. Destacávamos o quanto as crianças e suas famílias são 

presenças importantes que circulam pelos nossos espaços de trabalho.  

No ano de 2016, começamos a participar do EPELLE (Encontros de Professores para 

Estudos de Literatura, Leitura e Escrita), um espaço aberto como curso de extensão sobre o 
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tema da leitura e da escrita. Apenas professores da rede pública têm frequentado este espaço 

desde 2011 até os dias de hoje. Continuamos nesse grupo de estudos, produção de textos 

docentes e apresentação de práticas realizadas até a presente data. 

Em 2018, Queiti e Eliza deixaram de trabalhar na mesma unidade, porém sem 

perderem o contato, e começaram a frequentar um curso de extensão intitulado Brincar, 

explorar e trocar: As matrizes do CREIR 181, no Colégio Pedro II. Foi nessa época que a 

terceira autora professora Debora se juntou à dupla Eliza e Queiti e além de trabalharem em 

regiões muito próximas, atendendo basicamente a crianças oriundas das mesmas 

comunidades, descobriram as nossas afinidades. 

A Unidade onde a Professora Queiti trabalha atualmente atende da Educação Infantil 

ao Primeiro Segmento do Ensino Fundamental e por isso acaba recebendo alunos oriundos 

dos EDIs182, onde trabalham as professoras Eliza e Debora.  Nas idas para esses espaços, nas 

conversas dialogávamos a respeito daquelas famílias que vivem e estudam na região da 

localização do EDI.   

Nos encontros do CREIR, a cada aula, um tema diferente era trazido e na ocasião em 

que o tema da aula foi Leitura e Escrita na Educação Infantil, as formadoras do Curso 

apresentavam suas práticas de registro da rotina com suas turmas e Debora183 comentou sobre 

suas práticas de registro com as crianças, que realizava naquele momento, no contexto em 

que ela trabalhava, o que havia se iniciado  desde a época em que havia trabalhado no 

Colégio Pedro II, situando que ainda as utilizava com as crianças no EDI da Prefeitura do 

Rio. Queiti e Eliza (também comentaram) já conheciam e realizavam as mesmas propostas de 

registro com suas turmas de Pré-escola. Durante essa roda de conversa e troca no curso 

descobriram que usavam designações diferentes para uma mesma prática, a do registro. Esta 

prática era sempre e por todas feita anteriormente aos acontecimentos, organizando suas 

futuras vivências com as crianças. As nomenclaturas identificadas como semelhantes, 

mencionadas pelas professoras e usadas para esse registro, são Agenda, Roteiro e 

Planejamento. 

 
181 CREIR Centro de Referência de Educação Infantil de Realengo, sigla para a unidade do Colégio Pedro II que trabalha com Educação 

Infantil. Apenas a unidade de Realengo oferece vagas para este nível de ensino. 
182 EDI é a sigla para Espaço de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

183 Debora havia sido professora no Colégio Pedro II nos anos de 2014 e 2015, antes de ser aprovada no concurso para Professor de 

Educação Infantil do município do Rio de Janeiro. Seu contrato era temporário, foi professora substituta de Educação infantil, porém esta 
experiência lhe dava uma proximidade e familiaridade para participar dos debates. 
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Destacamos este ponto de desenlace de uma reflexão docente: a junção entre o que se 

quer dizer e o que se faz. Para se discutirem as práticas docentes, muitas vezes, uma das 

questões importantes é se saber se o que se quer expressar com uma determinada forma 

verbal, que se torna jargão e se supõe que sejam compartilhadas em seu sentido pelos pares. 

Adotam-se palavras típicas do uso profissional que em princípio exprimem um significado 

naquele contexto, mas o ato de significação, pelo uso da linguagem de uma forma autoral, ou 

seja, de uma forma em que o locutor sinta-se escolhendo o que diz e as palavras que usa para 

fazê-lo, pode estar se dando de forma limitada. Qualificar as trocas verbais entre docentes é 

portanto apurar os sentidos das palavras que estão sendo usadas nos debates, tendo em vista 

que a locução de cada um dos locutores ocorre sempre por dentro de interlocuções, ou seja, 

necessariamente através de alteridades em debate, que vão constituindo os interlocutores. 

Naquela relação de interlocução profissional, o locutor, se não emprega tais termos que se 

espera dele que sejam usados, é constrangido por um deve ser, em que “deve dizer tais 

expressões”, muitas vezes sem que estas sejam escolhas.  

No segundo semestre de 2018, no retorno às atividades dos EPELLE, Queiti e Eliza 

convidaram Debora a participar. Neste contexto, depois de apresentarmos nossas práticas às 

outras professoras do grupo integrando-as num só momento de apresentação, surge a 

oportunidade de escrever um texto sobre as práticas de Registro e o trio de autoras se junta 

para começar a pensar mais aprofundadamente sobre o tema. Nosso trio passou a pesquisar 

sobre as tensões no que tange à leitura e à escrita na Educação Infantil. Muitos autores 

tematizam estas questões, levando-nos a repensar situações de leitura e escrita que tenham 

significado para as crianças de Educação Infantil e com base em pesquisas, estudos, 

participação em palestras, eventos e também da observação do trabalho realizado com 

crianças em idade de Pré-escola, diversas inquietações passaram a nos fazer repensar as 

nossas práticas e por conta disso, nossos registros passaram a exigir mais significado.  

Até então, nossos registros eram feitos através da utilização de imagens, desenhos ou 

escritas das crianças assim como também os nossos, enfim, tudo o que fosse produzido com o 

intuito de auxiliar na construção, aquisição e apropriação da rotina, organizando nosso dia na 

escola. 

 O Registro passou a ser uma marca do nosso trabalho com as crianças pequenas. A 

forma como ele acontece e contribui para a organização e desenvolvimento das crianças e 
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como a partir destes registros de situações significativas contribui para despertar nas crianças 

o desejo por práticas com leitura e escrita no contexto da Educação Infantil. 

Este texto se constrói através de alguns exemplos selecionados por nós três, 

professoras, autoras e criadoras de situações vivenciadas com as crianças, que apresentamos a 

seguir, depois de mais alguns elementos de contextualização das questões de que que 

tratamos. 

 

A criança de ontem e a criança de hoje: de adulto em miniatura para ser histórico e 

cultural. As mudanças, no contexto social e seu reflexo na escola 

Segundo o historiador Philipe Ariès (1987), durante séculos, a criança foi vista como 

um mini adulto, sem que lhe fosse conferido o direito de escuta e participação. Até suas 

vestimentas moldavam-se a partir dos adultos, os ambientes de adultos eram os mesmos de 

crianças, ou com informações e conteúdos comuns, a qualquer faixa etária.  

As transformações ocorridas na sociedade incluíram o lugar da criança que ao longo 

do tempo passou a ser entendida como ser pensante e participativo e foi possível observar que 

esta possui suas características, especificidades e necessidades, assim como seus direitos, que 

devem ser garantidos através das diversas ações que são trilhadas. Nesta perspectiva, Barbosa 

e Carvalho (2009) apontam as considerações de Corsaro sobre a visão de criança enquanto 

um ser integral e que pode ser concebido no mesmo espaço e em parceria com o adulto. 

Gradativamente, foi possível perceber que a criança não era um mini- adulto e que 

interage atenta e na relação com o que ocorre no mundo. Ao longo da história, passando por 

inúmeras revoluções de modos de se viver em sociedade, a identidade infantil se modificou e 

a criança passou a ser vista como ser histórico e cultural, capaz de construir e interagir de 

forma positiva e particular, a partir de sua posição infantil,  participando na sociedade. Deste 

ponto em diante da história, Ariès (1987) desejava evidenciar como a atitude dos adultos 

frente à infância mudou no curso da história e continua mudando.  

Essas mudanças históricas refletem na escola a concepção de criança, que foi se 

modificando. Segundo Castro, as crianças possuem o direito à atuação social e isto está para 

além da escola. 
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Os estudos contemporâneos trazem como tese principal o fato de que as 

crianças participam coletivamente da sociedade e são dela sujeitos ativos e 

não meramente passivos, porque interagem com as pessoas, com as 

instituições, reagem frente aos adultos e desenvolvem estratégias de luta 

para participar do mundo social (CASTRO, 2016, p.28). 

Essa é a perspectiva compreendida da criança de hoje como indivíduo, com 

participação ativa, com direitos e deveres, não como um vir a ser (ARIÈS, idem). A 

perspectiva que adotamos para esse trabalho é a citada e a encontrada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Sob este ponto de vista, a criança na escola 

precisa vivenciar situações que proporcionem riqueza de sentido, conforme bem expressa o 

trecho a seguir: 

(...) considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito 

histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 

2009, p.1). 

De acordo com o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI), especialmente no trecho acima destacado, assim como também 

com observações da nossa própria prática com as crianças pequenas, passamos a promover 

atividades que pudessem colaborar com o interesse das crianças pela leitura e pela escrita 

dentro e fora da escola, partindo de situações que envolvessem sua rotina diária e situações 

que fizessem sentido para elas. Também passamos a contar com a participação das crianças 

nessa construção, sugerindo, contribuindo com atividades, escolhendo jogos, ou até mesmo 

escrevendo coletivamente essa organização do dia.  

Repensando antigas práticas de leitura e escrita do planejamento para a ampliação dele 

em colaboração com as crianças 

 

No passado, as crianças eram vistas como espectadoras, não interagiam de forma 

dinâmica com a língua e tampouco pensavam sobre essa leitura e escrita. Porém, ainda hoje 

vemos práticas que reforçam a ideia de copiar palavras, de repetir modelos ou de decorar 

sílabas, para escrever as mesmas palavras. Esta nossa observação parece ter eco nas pesquisas 

que analisam o mesmo contexto: 
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(...) Em muitas instituições de Educação Infantil, observa-se a 

preponderância de práticas pedagógicas instrucionais, descontextualizadas, 

centradas em conteúdos pré-estabelecidos. 

Em suma, predominam práticas que submetem as crianças a atividades 

repetitivas, diárias ou quase diárias, com lápis e papel, alheias à riqueza da 

língua e à capacidade das crianças de interagir com a linguagem e por meio 

dela (Carta às professoras de Educação Infantil, 2018, p.2). 

 

Em nosso cotidiano, já não era mais possível reproduzir antigas práticas que não 

incluíssem as crianças no processo de organização da rotina, que não as trouxessem como 

parte do processo e que não as colocassem como capazes de registrar por meio de palavras, 

da forma como elas concebiam tais palavras do seu interesse e que são habituais na rotina de 

uma pré-escola, tais como: Entrada, Educação Física, Atividades, Lanche, Pátio, Parquinho, 

Saída. 

Essas palavras eram escritas rotineiramente em nosso planejamento e assim foram aos 

poucos sendo incorporadas e memorizadas pelas crianças, de modo que posteriormente 

puderam servir como sua referência, quando buscavam subsídios do que já conheciam, para a 

escrita de novas palavras (não conhecidas, a serem construídas). Vejamos a situação a seguir 

que ilustra essa passagem184: 

Depois de ouvir o Samba do Avião, as crianças conversaram sobre como seria viajar nesse meio de transporte e 

para onde gostariam de ir. Em seguida, uma das crianças da turma, T. (5 anos), ensina a fazer aviões de papel 

com dobradura, realizando uma atividade que já havia sido combinadaEm seguida à confecção dos aviões, as 

crianças foram enfeitar e colorir as suas produções. 

Enquanto o grupo se concentra na proposta, outra criança da turma, N. (5 anos) vem até minha mesa com seu 

avião em mãos e diz: 

Cena 1 

-Professora, como faço para escrever Rock?  

-Por quê? Você quer colocar Rock no nome do seu avião? (Inicialmente não havia sido pedido para as crianças 

darem nomes aos seus aviões, foi iniciativa de N.) 

-Quero! 

-Vamos pensar. O que você precisa para escrever o RO de Rock? 

S. (5 anos), uma criança da turma, responde: 

- Ué, só você olhar o planejamento e usar o RO, de RODA. É RO, R com O. 

- Mas e o QUE? É ROQUE. 

A professora explica então que não era uma palavra brasileira e N. pediu: 

- Então me mostra! 

Foi pedido para que ele escrevesse o RO e a professora completou a palavra. Em seguida, N. voltou ao seu 

grupo e escreveu o nome ROCK em seu avião. 

 

 
184 Os nomes das crianças serão preservados e usaremos para suas identificações a letra inicial de seus nomes 

e suas idades. 
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Como se pode notar, observando-se a narrativa deste evento, as crianças já 

começaram a se apropriar das palavras conhecidas do planejamento para escrever o que têm 

interesse, fazendo assim uso da linguagem como interação, passando da linguagem oral para 

linguagem escrita, criando relações estabelecidas com ambas. 

Pensar o registro da rotina em conjunto com as crianças e poder contar com a 

participação delas, passou a ganhar mais sentido, uma vez que elas se interessavam pelas 

propostas e pela organização do dia. 

 

Organização da Rotina na Pré-Escola: É possível ouvir e acolher as necessidades das 

crianças? 

Com relação à organização do tempo no dia a dia das crianças pequenas, é 

preciso considerar, em primeiro lugar, que uma rotina estável que se 

constrói pouco a pouco com as crianças..., dará parâmetros..., situando-as no 

tempo e nos espaços durante as horas que passarão na instituição de 

Educação Infantil. (OLIVEIRA 2014, p.150). 

                              

Sendo a rotina na Educação Infantil um campo de estudos debatido entre vários 

autores, dentre os quais destacamos Barbosa (2006) e Freire (2007), e por ser este um campo 

de tensão no cotidiano, utilisamo-nos da definição a seguir, para embasar nossa proposta 

trabalho com as crianças pequenas: “Rotina é uma categoria pedagógica que os responsáveis 

pela Educação Infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas 

instituições de educação infantil”. (BARBOSA p. 96, 2006).   

Ainda que a estrutura das instituições públicas nos coloque muitas vezes em uma 

rotina “engessada”, por conta dos horários fixos de refeições, banho, descanso e uso dos 

espaços externos como: parquinho, pátio e sala de leitura ou biblioteca, temos como princípio 

norteador das nossas práticas proporcionar diferentes experiências dentro dos horários 

disponíveis. Buscamos criar mecanismos de maneira que tais espaços sejam explorados de 

acordo com o desejo da turma ou algumas vezes, a partir do oferecimento e mediação da 

professora. Desta forma consideramos importante que o professor esteja atento para 

oportunizar tempos e espaços dentro dessa rotina em que as crianças sejam escutadas e 

respeitadas em suas singularidades. 

Sendo assim, diversas vezes procuramos dentro dos horários das unidades escolares 

buscar disponibilidade de ambientes como por exemplo: utilizar o pátio quando não está 
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ocupado por outras turmas, para contar histórias ou até mesmo fazer brincadeiras ou usar o 

refeitório para fazer receitas. 

A rotina enquanto elemento estruturante do cotidiano traz possibilidades para além da 

organização do fazer pedagógico uma vez que ao ser discutida e construída com as crianças 

contribui para o desenvolvimento da organização temporal, bem como dá segurança às 

crianças que passam a saber o que acontecerá naquele dia.  

Faz parte de nossas ações decidir de forma coletiva se as atividades serão em grandes 

ou pequenos grupos, se usaremos determinado ambiente, quais serão os materiais usados, se 

acontecerão atividades livres ou dirigidas. Tais decisões que se associam à rotina e são 

pensadas com o grupo, possibilitando o sentimento de pertencimento e uma prática que 

procura valorizar cada um e todos. 

Da necessidade à legitimação da prática: O registro da rotina na pré-escola  

Em nossas conversas anteriores à escrita deste trabalho, verificamos que ao longo das 

nossas práticas usamos nomes/ nomenclaturas diferentes para esse registro. Os nomes usados 

eram: agenda, roteiro e planejamento. Iniciando as discussões sobre qual termo usar para 

chamarmos o registro da rotina, procuramos entender etimologicamente185 os significados 

dos mesmos pensando nos seus sentidos para o grupo de crianças. Chegamos à conclusão de 

que o nome, PLANEJAMENTO atende melhor à nossa prática de registro diário. Tal 

nomenclatura remete a algo flexível, inacabado, que pode ser construído com outras vozes, 

algo amplo, que não está pronto, que pode ser modificado e está aberto a contribuições. 

Envolver as crianças no planejamento das atividades do dia a dia e de 

projetos que serão desenvolvidos é importante pela possibilidade de as 

crianças pensarem juntas, fazerem escolhas, negociarem pontos de vista, 

anteverem o que vão fazer etc. “Ao se sentirem protagonistas e autorizadas a 

discutir e opinar, tornam-se coautoras do trabalho”. (CORSINO, 2009, 

p.119). 

Nessa perspectiva, entendemos que o planejamento no qual se registra a rotina da pré-

escola, quando escrito junto com as crianças, abre possibilidades para que elas falem sobre a 

ordem dos acontecimentos, e também façam sugestões sobre a organização dele. Ele passa a 

 
185 a) Agenda: caderneta ou livro, datado, que se destina a anotar, dia a dia, compromissos, lembretes etc ; b)Roteiro: 

itinerário ou descrição minuciosa de viagem; c) Planejamento é o ato ou feito de planejar, criar um plano para otimizar a 

alcance de um determinado objetivo.  
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ser um elemento que colabora com a organização da estrutura da rotina do grupo e também 

da organização interna das crianças. 

Com o passar do tempo, se esse registro não ocorre, as crianças costumam sinalizar a 

seus professores, o que demonstra seu interesse por essa estrutura e organização.  

 Cena 2 
A turma estava no refeitório, quando A. (5 anos) diz:  

- Professora, hoje você não fez o planejamento! 

- Mas nós fizemos outra coisa na hora do planejamento. 

- Então vamos fazer quando a gente subir? 

Ao retornar para a sala, A., pega a caneta do quadro branco representando com traços, enquanto fala: 

- Pla-ne-ja-men-to! 

Em seguida, chama as outras crianças da turma: 

- Vem gente, vamos fazer o planejamento? 

 

Comumente, esse registro é feito colaborando com a organização e a estruturação das 

atividades pré-estabelecidas pela escola tais como: Entrada, Café Da Manhã, Pátio, Lanche, 

Almoço, Educação Física, Sala De Leitura, Saída, mas a atividade conta com a participação 

das crianças, pois os professores vão ouvindo e acolhendo suas ideias, deixando que 

escolham, em alguns dos momentos do dia, o que desejam fazer e em que ordem sugerem que 

as situações ocorram. A partir de vivências anteriores, a turma propõe algumas atividades, 

como por exemplo: Caixa Das Sucatas, Jogos, Massinha, Fantasias, Material Estruturado, 

Bonecos E Bonecas, Canto Do Escritor, Roda De Leitura etc. 

Igualmente, atividades livres ou dirigidas são propostas pelo professor, porém é nossa 

preocupação que as crianças tenham oportunidade de colocarem seus desejos e vontades no 

registro da nossa rotina. Nas fotos a seguir, é possível notar que durante a escrita do 

planejamento diário, surge o momento em que as crianças escolhem o que desejam fazer. 

Nesse momento, elas sugerem algumas opções e dentre estas realizam uma votação para 

escolher a preferência do grupo naquele dia. As opções levantadas ou propostas nessa 

situação foram: Caixa De Sucatas, Jogos, Brinquedos. 

Cada criança teve a oportunidade de registrar o seu voto e, em seguida, juntos fizemos 

a contagem deles, para saber qual das opções entraria em nosso planejamento. A opção dos 

brinquedos foi a mais votada e passou a ser o oitavo item em nosso planejamento do dia. 
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 Com tal postura, o professor demonstra que a centralidade dessa organização do dia e 

do seu trabalho com crianças pequenas não está nele e sim no que é construído na troca com 

as crianças.   

Figura 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora Queiti da Silva (2017)  

Nesse sentido, registrar no formato de lista o planejamento das crianças e com as 

crianças poderia também colaborar para o processo de aquisição de leitura e escrita por meio 

de palavras que se repetiam diariamente e poderiam dessa forma contribuir para a escrita de 

novas palavras. Algumas de nossas ações também foram ganhando formatos de listas diárias 

em diferentes suportes, estimulando o contato das crianças com esse tipo de texto escrito em 

diversos suportes. 

Diariamente, ao executarmos a escrita do planejamento no quadro (feita pela 

professora) o grupo demonstra interesse tanto em ver o que está sendo escrito quanto como e 

de que maneira as letras são utilizadas, fazendo relação com o próprio nome, o de colegas, de 

outras palavras usadas. Observando e acompanhando, dia após dia, as reações esboçadas, era 

notório o interesse em participar de maneira ainda mais ativa.  

 Aos poucos, as crianças foram se familiarizando e se apropriando tanto desta prática 

quanto dos objetos utilizados (quadro e caneta), entretanto o mesmo está colocado em uma 

altura que não propicia o uso de maneira acessível e até confortável para as crianças. Por 

conta disso, outros suportes também passaram a ser utilizados para esse registro quando feitos 

pelas crianças. 

A seguinte sequência de organização foi possível mediante um trabalho realizado com 

os mesmos grupos de crianças por 2 anos, na pré-escola I e Pré –Escola II (4 e 5 anos). 

Apresentamos a seguir como essa estrutura se construiu através de uma sucessão de propostas 
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e encaminhamentos. Utilizaremos para ilustrar os comentários, fotos, desenhos das crianças, 

desenhos das professoras, escritos pelas crianças e professoras em diferentes suportes. 

Exemplo 1: Registro do planejamento organizado por meio de fotos das crianças em 

diferentes momentos do dia. 

Figura 4 

  

Fonte: Arquivo pessoal da autora Débora Conceição (2018) 

Nesse momento, as fotos eram disponibilizadas em roda e as crianças as organizavam 

na ordem dos acontecimentos do dia, colocando penduradas em um varal. 

Em alguns dias, as crianças eram convidadas a desenhar os momentos da forma como 

conseguissem e esses desenhos eram relacionados as fotos. Nesses dias, algumas vezes o 

desenho era colocado acima da foto na organização da sequência, trazendo ainda mais a 

criança para contribuir com o processo. 

Exemplo 2: Desenho e escrita pelo professor. 

Figura 5 
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Fonte: Arquivo pessoal das autoras Eliza Costa e Débora Conceição (2019) 

Exemplo 3: Desenho da professora com participação das crianças na escrita. 

Figura 6                                                Figura 7 

                

Fonte: Arquivo pessoal da autora Débora Conceição (2019) 

Nessa proposta, a professora já tinha escrito os números e desenhado os símbolos 

criados anteriormente pela turma. As crianças foram convidadas a fazerem o registro escrito 

do planejamento do dia, em roda e coletivamente. 

Na Figura 6, por exemplo, inicialmente uma criança se oferece para começar o 

registro e escreve as seguintes palavras: “AGEDA, ESOVA”, (AGENDA E ESCOVA), com 

ajuda do grupo. 

- O T... está escrevendo AGENDA. Ele já fez o AG, como é o DA? -Pergunta a professora- 

Crianças respondem:  

- É o D e o A. DA! 

A... fala:  

- D de DADO. 

Em seguida, a professora pergunta quem deseja continuar a escrita e outras crianças 

também se interessam.  

A cada número, o grupo discutia o que seria feito e ao chegarmos em consenso, era 

proposto que a palavra fosse registrada. Durante esse processo alguns foram feitas como por 

exemplo: os diferentes níveis de entendimento da escrita e organização em que cada um está, 

o quanto um colabora para a construção do conhecimento do outro já que em muitos 

momentos há discussão sobre a escrita, levantando hipóteses.  
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Exemplo 4: Desenho dos símbolos feitos pelas crianças em cartões, com escrita do 

professor.  

Figura 8 

 

Fonte: Arquivo Pessoal da autora Débora Conceição (2019) 

Figura 9 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora Débora Conceição (2019) 

“...o aprendizado da linguagem escrita envolve a elaboração de todo um 

sistema de representação simbólica da realidade. É por isso que ele 

identifica uma espécie de continuidade entre as diversas atividades 

simbólicas: os gestos, o desenho e o brinquedo. Em outras palavras, estas 

atividades contribuem para o desenvolvimento da representação simbólica 

(onde signos representam significados), e, consequentemente para o 

processo de aquisição da linguagem escrita” (REGO apud Vigostky, 2001 

p.69. 

 

Exemplo 5: Registro da escrita do planejamento individual nos cadernos das 

crianças. 

Figura 10 
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 Fonte: Arquivo pessoal da autora Eliza Costa (2019) 

Figura 11 

    

Fonte: Arquivo pessoal da autora Eliza Costa (2019) 

Nessa proposta de registro, cada criança pegou seu caderno que denominamos de 

caderno de atividades e começamos a pensar juntos como seria o planejamento daquele dia.  

Diariamente iniciamos esse registro com a escrita da data e este foi o ponto de partida. Como 

a data já havia sido escrita no quadro, tal informação permaneceu. Algumas crianças 

observaram, reconheceram o que estava escrito. É importante salientar que não passou de 

puro e simples processo de cópia, sem interferência da professora direcionando ou não para 

tal comportamento. Inclusive neste momento a mesma permaneceu como mera espectadora, 

observando quem identificava e buscava esse recurso para escrever o que havia sido 

proposto, da mesma forma daqueles que seguiam o exemplo dos colegas e iniciavam também 

o processo de cópia. 

Exemplo 6: Escrita no quadro feita pelas crianças.  
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Figura 12 

Fonte: Arquivo pessoal da autora Queiti da Silva (2016) 

Conclusão 

Se num primeiro momento, no início de nosso exercício docente praticávamos o 

registro do planejamento tendo como objetivos: a organização do dia-a-dia, que nesta faixa 

etária é de suma importância, pois oferece segurança a criança sobre o desenrolar do dia, 

além de contribuir para que comecem a compreender noções de temporalidade.  Fazer com 

que as mesmas tenham cada vez mais contato com a língua escrita e possam observar o 

processo de elaboração com suas regras, como por exemplo que a escrita ocorre da esquerda 

para a direita. Com o passar do tempo, através de estudos e também com o aguçar de nossa 

sensibilidade, ao ampliarmos ainda mais a escuta e a observação do que ocorria dentro e fora 

da sala, repensamos e reconstruímos nossas práticas.  

Percebemos o quanto a elaboração desse registro do planejamento tornava-se dia após 

dia significativo para as crianças, tanto para seus processos coletivos dentro do espaço 

escolar, quanto individuais. Muitas vezes é a partir desta escrita diária que começam a 

interessar-se pela própria escrita, é através de palavras significativas para suas vidas de 

crianças de 4/5 anos de idade num contexto escolar que elas constroem suas hipóteses de 

leitura-escrita. É partir de expressões cotidianas do planejamento e de seu registro diário que 

muitas vezes ocorre o entendimento de que da mesma maneira que podemos registrar com 

desenhos o que falamos, também é possível registrar com letras, transformando-as em 

palavras.  

Concluímos que somente quando a escrita é demonstrada de maneira significativa e o 

mais natural possível, contextualizada dentro do que é de interesse da turma, colocando-a não 
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somente como espectadora, mas como protagonista é que o processo de alfabetização começa 

a acontecer.  
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Crianças pequenas sabem algo sobre a cultura escrita que a aranha não 

sabe sobre a fabricação de teias?186   

Carla Melissa Klock Scalzitti187  

Secretaria Municipal de Educação, Cultura de Esporte e Lazer de Várzea Grande  

  
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo propor atividades que envolvam a consciência fonológica e 

perceber se estas atividades colaboram para o pensar a linguagem escrita de maneira reflexiva, 

contribuindo assim com o desenvolvimento cognitivo relevante para o aprendizado do constructo 

deste bem cultural. A pesquisa ocorreu em uma escola municipal em Mato Grosso; participaram da 

pesquisa duas salas de aula com 20 alunos, sendo uma de controle e outra de intervenção. Temos 

como base teórica os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999), KarmiloffSmith (1992), Lamprecht 

(1999, 2004, 2012), Landsmann (1993), Vygotsky (2000), por privilegiarem o trabalho com crianças 

pequenas. Os resultados preliminares evidenciaram que as crianças observam, pensam, refletem e 

criam sobre a cultura escrita. A ludicidade e a brincadeira estiveram presentes nas atividades 

propostas, sem, assim, descaracterizar a infância, mas respeitando o direito garantido na legislação de 

ter contato significativo e reflexivo com os bens culturais: linguagem oral e escrita.  

  

 

Palavras chave: Educação Infantil. Consciência fonológica. Linguagem Escrita.  

  

 

Introdução  

 

A pesquisa inicia ao percebermos, como professora, ou seja, profissional da educação 

infantil, que a linguagem oral e escrita nos trouxe e, ainda traz, questionamentos sobre as 

 
186 O Título deste artigo surgiu a partir leitura do livro O instinto da linguagem: Como a mente cria a linguagem de PINKER, S.  Tradução 

Claudia Berliner. (PINKER, 2002 p. 9)  
187 Pedagoga pela Universidade de Cuiabá – UNIC (1994). Especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade de Cuiabá 
– UNIC (1997). Especialização em Docência na Educação Infantil pela Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (2014). Mestrado em 
Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT/CUR (2012). Participa do Grupo de Pesquisa GEALE – Grupo de Estudo 
sobre a Aquisição da Linguagem Escrita. Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Pelotas - UFPel, na linha de pesquisa 
Cultura Escrita, Linguagens e Aprendizagem. Atualmente professora da Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT/Secretaria de 
Educação e Cultura. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT. E-mail: 
carlamelissapacto@gmail.com.  
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atividades que envolvem a cultura escrita, assim como atividades de alfabetização e 

letramento de crianças nesta etapa da educação básica.   

Tais questionamentos nos fizeram iniciar a pesquisa no mestrado, para melhor 

percebermos as relações da cultura escrita, da alfabetização e do letramento com a infância, 

assim como, muitas respostas conseguimos, mas novas interrogações surgiram.   

O que nos leva a discutir sobre as atividades que envolvem a linguagem oral e escrita 

é que nós, educadores, temos a propensão em associar essa etapa do ensino, em especial com 

crianças de 4 e 5 anos, e as habilidades com a linguagem oral e escrita com atividades de 

escrita como um treino motor e mecânico, sendo assim, utilizando-nos de atividades de 

memorização envolvendo as letras, as sílabas e as palavras e estas desconectadas de um 

contexto, como nos afirmam Ferreiro e Palacio (1987, p. 102), que “a linguagem escrita é 

uma tarefa escolar que não se pode evitar, mas que perpassa pela vida da criança pequena como 

objeto de conhecimento independente às práticas escolares”.  

No ano em que finalizo a pesquisa do mestrado, inicio como formadora do PNAIC – 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, momento em que melhor percebemos as 

atividades de consciência fonológica que, além de usar a linguagem para atender nossos 

propósitos comunicativos, podemos tomá-la como objeto de reflexão e assumir diante dela 

uma atitude metalinguística.  

A consciência fonológica é a capacidade de refletir sobre os segmentos sonoros das 

palavras que pronunciamos. Tal capacidade colabora para o desenvolvimento de habilidades 

de reflexão e manipulação do sistema de escrita alfabético, doravante SEA, em seus 

diferentes aspectos, envolvendo processos metalinguísticos que incluem a consciência dos 

sons, das estruturas sintáticas e dos aspectos da semântica e da pragmática (conforme 

LAMPRECHT, 2012), desta forma, colaborando para que as crianças desenvolvam a 

capacidade de reflexão e manipulação do SEA em seus diferentes aspectos.   

A percepção da relação grafema/fonema, fonema/grafema, para que as atividades 

cognitivas de ler e escrever sejam desenvolvidas de maneira reflexiva, é fundamental para 

que um aprendiz pense sobre a escrita, afinal, nosso SEA “focaliza, basicamente, a conversão 

da cadeia sonora da fala em escrita” (SOARES, 2016, p. 38). Assim, o refletir sobre a língua 

sonora, falar e ouvir, em língua visível, do escrever e do ler, colabora para melhor 
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compreender como acontece o processo de ler e escrever e, com isso, consequentemente, a 

criança se alfabetize. As atividades de consciência fonológica estão divididas em sub-

habilibades, assim nos descreve o material do PNAIC, segundo Gombert (1992): consciência 

de palavras, consciência silábica, rimas e aliterações e consciência fonêmica.   

Propomos iniciar o trabalho na educação infantil com crianças de 4 anos, 

acompanhando-as com 5 anos, e a pesquisa se concretiza quando as crianças estiverem com 6 

anos, no primeiro ano do Ensino Fundamental, primeiro ciclo, por isso, justificamos que o 

termo consciência fonológica se caracteriza por uma gama de habilidades que,   

  

(...) justamente por serem distintas e por envolverem unidades linguísticas 
também diferenciadas, revelam-se em momentos específicos da maturação 
da criança, desenvolvem-se em um continuum de complexidade, indo desde 
a sensibilidade às rimas de palavras, passando pela capacidade de 
manipulação de sílabas e de unidades intrassilábicas e indo até a menor 
unidade de som capaz de mudar o significado, o fonema. (LAMPRECHT, 
2012, p. 32).  

  

Neste estudo propomos o termo sensibilização fonológica por considerarmos que a 

consciência fonológica possui diferentes níveis, o que vai além de que a “automaticidade dos 

processos de produção e compreensão linguística envolve o uso de processos 

metalinguísticos” (ALVES, 2012, p. 29).  As atividades de sensibilização fonológica são 

utilizadas para, de maneira lúdica, proporcionar uma reflexão sobre a língua, que visa 

desenvolver a capacidade de as crianças refletirem sobre e de manipularem as palavras, 

qualificando, desta forma, seu acesso aos princípios que regulam o SEA.  

Teoricamente, para melhor nos referir as primeiras atividades como atividades de 

sensibilização fonológica, por considerar estas atividades o início do caminhar reflexivo da 

linguagem escrita para que se estruture a reflexão sobre a língua se estruture em um 

tornandose uma competência metalinguística, que seria manipular os sons colaborando para 

que as crianças melhores percebam a sonoridade que existe na linguagem escrita   

  

Manipular envolve a capacidade de o falante desempenhar atividades como 
as de apagar, adicionar, ou substituir sons, por exemplo. Pode-se ilustrar isso 
ao se solicitar que uma palavra como “mala” seja produzida sem o primeiro 
som. (LAMPRECHT, 2012, p. 31).   
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A junção de todas as experiências profissionais, na educação infantil, como 

professora, formadora e professora da faculdade, enfim, teoria e prática, ainda levantam os 

seguintes questionamentos: Qual conhecimento sobre a escrita que as crianças de 4 e 5 anos 

apresentam na educação infantil? As atividades de sensibilização fonológica colaboram para 

a estruturação qualificada das escritas na infância?   

As questões acima norteiam o desenvolvimento da pesquisa e a escolha de atividades 

de sensibilização fonológica que colaboram para a reflexão e manipulação sobre a língua.  

Tais atividades visam evidenciar resultados da investigação que procura sustentar a 

tese, ora proposta, em que defendemos que: a sensibilização fonológica pode, 

potencialmente, contribuir para a construção das escritas na infância, produzindo o 

processo de ler e escrever reflexivo para que, consequentemente, se alfabetize.  

Tendo em vista a tentativa de provar a tese apresentada, esta pesquisa está orientada 

pelo seguinte problema: qual a contribuição da sensibilização fonológica para a 

estruturação qualificada das escritas na infância?  

Os ancoradouros teóricos que alicerçam a pesquisa estão em Ferreiro e Teberosky 

(1999); Karmiloff-Smith (1992), Lamprecht (1999, 2004), Landsmann (1993), Vygotsky 

(2000), Adams et al. (2006) e Morais (2012).  

  

Metodologia  

A pesquisa se constituirá em um estudo longitudinal. Serão acompanhadas, ao longo 

de dois anos e meio em duas turmas de educação infantil da cidade de Várzea Grande - MT. 

Em uma turma (Grupo de intervenção) a pesquisadora realizará uma intervenção cujo foco é 

a ampliação da sensibilidade fonológica, utilizando-se de atividades propostas por Adams et 

al. (2006) e, em outra (Grupo Controle), as crianças estarão expostas à ação regular da 

professora da classe. Em ambos os grupos serão realizadas testagens sendo, teste 

psicogenético e de realismo nominal, ao início e ao final de cada ano letivo, ou seja, 2017, 

2018, 2019, sendo a última aplicação em junho, que visam avaliar o nível de conceituação da 

escrita e o nível de realismo nominal, tentando perceber como as crianças pensam a escrita, 

antes e depois da aplicação das atividades de consciência fonológica e qual a qualidade 

reflexiva que usam para suas tentativas de escritas, ou seja, se pensam na sonoridade das 
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palavras e demonstram o uso dessa habilidade, relação grafofonêmica, ao escrever e ler, ou 

seja, em suas pseudoescritas/escritas iniciais.  

O foco da intervenção tomará como referência a proposta de Adams et al. (2006) e 

visará estimular o conhecimento consciente e reflexivo da língua partindo de palavras, 

sílabas, fonemas, frases e textos. Tais unidades serão exploradas por meio de jogos, histórias 

rimadas, brincadeiras cantadas e de atividades que abordam a linguagem oral e escrita de 

forma lúdica.  

As atividades de realismo nominal também colaboram para auferir que as crianças 

possuem conhecimentos epilinguísticos, “a percepção da criança da agramaticalidade de uma 

frase, ou sua reação diante de distorções de palavras conhecidas” (MALUF; GOMBERT, 

2008, p. 125).  

As atividades epilinguísticas (SOARES, 2016, p. 125) são intuitivas, espontâneas, e 

podem ser praticadas o tempo todo na sala de aula, desde que se tenha como 

intencionalidade, por parte do professor, a reflexão da língua, das palavras, dos sentidos que 

elas adquirem em dada situação e em contexto de uso, isto é, em situações reais de interação 

comunicativa. Muitas atividades de reflexão epilinguísticas podem ser trabalhadas com as 

crianças de 4 e 5 anos por meio de brincadeiras. Como, por exemplo, brincar com rimas, 

aliterações e palavras, fazer trocadilhos, jogos com palavras do campo lexical.  

Partindo do que as crianças sabem intuitivamente sobre a língua, ou seja, dos conhecimentos 

epilinguísticos, no ano de 2017 foram aplicadas as atividades em que as crianças foram 

estimuladas a perceberem os sons muito mais que perceber a escrita através de jogos de rimas 

e aliterações, brincadeiras de escutas, músicas, histórias rimadas, entre outras.  

Baseando-se na descrição acima é que foi proposto para o aluno “B”188, de 4 anos e 11 

meses, no momento da primeira proposta do teste psicogenético. O teste psicogenético é uma 

das ferramentas utilizadas pela pesquisadora para perceber como as crianças, desde os 4 anos, 

pensam sobre a escrita e como a produz observando como fazem a leitura das palavras 

ditadas. A atividade do teste psicogenético se compõe em escrever quatro palavras do mesmo 

campo semântico sendo uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba e, 

no final, uma frase que contenha uma das palavras ditadas. A criança, assim que escreve, lê a 

 
188 A letra “B” indica o nome do aluno que participou da pesquisa na sala de intervenção. A letra “P” indica a 

pesquisadora.  
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palavra indicando a leitura passando o lápis ou o dedinho na palavra, explicando qual a 

representação para cada traço escrito. Nesse momento podemos perceber a associação 

fonema/grafema, afinal, ao apontar cada traço feito podemos perceber a atividade mental da 

criança sobre a relação fala e escrita.  

Neste artigo faremos um recorte do teste psicogenético no decorrer dos 2 anos e meio, 

e apresentaremos apenas a primeira palavra do teste, cotovelo.  

A partir desse recorte podemos perceber algumas das influências que as atividades de 

sensibilização fonológica tiveram para a construção da escrita, mesmo que, ainda, espontânea 

da criança; através da exposição da explicação sobre a sua escrita, abaixo apresentamos o 

relato com imagens.  

  

Resultados e discussão  

A pesquisa está em seu momento de finalização, ou seja, momento da última coleta e 

análise das produções das crianças. Como já foi descrito, esta se iniciou no mestrado e, ao 

continuar o percurso de observar e trabalhar, retorno às atividades escolares, com crianças de 

4 anos, onde proponho atividades que estimulam o contato com a linguagem oral e escrita; 

assim, propomos a continuação da pesquisa no doutorado, evidenciando a importância do 

trabalho com a consciência fonológica pois, nesta etapa, na educação infantil, entendemos 

que as crianças possuem conhecimento epilinguístico, o qual consideramos conhecimento 

relevante para que a capacidade metalinguística seja estruturada e se torne competência; desta 

forma, iniciaremos denominando as atividades de sensibilização fonológica.    

Nos meses de julho e agosto de 2017, por 3 semanas, elegemos os participantes da 

pesquisa, observamos e propomos atividades em uma sala de educação infantil em uma 

Escola Municipal em Várzea Grande – Mato Grosso, tendo assim iniciado a coleta de dados 

com crianças de 4 anos, enfatizando, no primeiro momento, que o trabalho é proposto no 

grupo de intervenção; iniciamos o de ouvir variados sons e tentar descobrir o que 

representam, por exemplo o som da chuva. Logo após, iniciamos as canções rimadas e textos 

com rimas e aliterações através de canções, poemas e histórias rimadas.  
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Como resultado esperado temos a intenção de avaliar como a criança pensa a escrita 

antes das atividades propostas de sensibilização fonológica e, durante o percurso, utilizando 

das habilidades propostas nas atividades de sensibilização fonológica envolvendo o refletir 

sobre a escrita produzida pelas crianças do grupo de intervenção; e também serão analisadas 

as escritas dos alunos da sala do grupo controle; desta forma, poderemos perceber se as 

atividades de sensibilização fonológica colaboraram para a reflexão no momento da escrita.   

Descreveremos uma das atividades propostas de um dos 20 alunos, no final dos 4 

anos, faixa etária de onde parte a pesquisa da sala de intervenção, que participou da pesquisa 

nas e das atividades de sensibilização fonológica, para melhor exemplificarmos como a 

pesquisa se desenvolve e como se dá a participação das crianças.  

A explicação acima é bem exemplificada com a apresentação do teste psicogenético 

feito pelo aluno “B”, como descrevo a seguir: a pesquisadora solicita para o aluno “B” iniciar 

o teste da escrita; iniciaremos a apresentação das imagens desde a primeira coleta que 

aconteceu em março de 2017 e, ressaltamos que coletamos a primeira escrita antes da 

aplicação das atividades de sensibilização fonológica, para melhor apresentarmos o momento 

como o aluno “B” demonstra pensar a escrita. Descreveremos aqui apenas uma das palavras 

do teste psicogenético. A primeira palavra solicitada é cotovelo. Ao iniciar a escrita da 

palavra cotovelo o aluno “B” olha concentrado para o papel:  

  

B: - Eu tenho que usar letra, né?  

  

A pesquisadora responde:  

  

P: - O que você acha?  
B: - Acho que sim! Sei umas que vi na sala.  

  

O aluno “B” faz uma sequência de letras. A pesquisadora pede para que ele leia, 

passando o dedo pela palavra. O aluno “B” faz a leitura passando o dedo ligeiramente pela 

palavra, ou seja, demonstra fazer uma leitura global. A escrita, feita em março de 2017, está 

abaixo:  
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 Imagem 1 – escrita aluno “B” 30.03.2017 – arquivo da pesquisadora. 
  

Nos meses de março de 2017 a novembro de 2017 foram propostas atividades em que as 

crianças pensassem, refletissem no som das palavras, ou seja, na relação fonema/grafema 

utilizando muito a rima e brincadeiras, como adivinhas, parlendas e canções. Em agosto de  

2017 a pesquisadora propôs outro teste psicogenético com o aluno “B”. Observamos que o 

aluno demonstra refletir sobre a escrita estabelecendo a relação do som com o que escreve.  

Quando relata que para “cada abertura da sua boca” ele deveria colocar uma representação 

gráfica, mesmo que não seja a letra correspondente a formação da sílaba da palavra cotovelo, 

ainda que fosse um desenho, mas a relação de que o que eu escrevo possui um som colabora 

para percebemos que a habilidade da relação grafema/fonema esteja sendo concretizada como 

nos é apresentado abaixo no estrato.  

A pesquisadora solicita para o aluno escrever a palavra cotovelo.   

  

B: - Eu não sei escrever, mas sei desenhar, posso?  

  

A pesquisadora responde:  

  

P: - Pode!  

  

O aluno “B” faz um desenho, como demonstra a Imagem 1 indicada no quadro acima.  

Ao finalizar o desenho a pesquisadora solicita para que leia e o aluno “B” indica com  

o lápis no desenho e lê:  

  

B: CO             

  

Para e batendo com o lápis no desenho que já fez, complementa:  
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B: Está faltando cotovelo aqui!  
  

E desenha mais uma representação, como demonstrado na Imagem 2; apontando para a escrita retoma 

a leitura indicando uma representação e, para cada fonema, aponta um desenho.  

E continua:  

  

B: CO - TO   
               

  

Para novamente e fala:  

  

B: Está faltando cotovelo aqui, ainda!  

  

Continua desenhando, Imagem 3, indicando, novamente, cada desenho para cada sílaba lida 

da palavra cotovelo.  

  

B: CO – TO - VE   

                       

  

Olha atentamente para a palavra, indica a leitura, afirmando que cada desenho  

representa cada fonema produzido e finaliza com outro desenho:  

  

B: CO - TO - VE - LO    

                              

  

Abaixo evidenciamos com as imagens do registro, com fotos feitas pela pesquisadora, do 

momento da escrita e da representação feita pelo aluno “B”:  

    
Imagem 2                  Imagem 3                Imagem 4               Imagem 5  
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Escritas do aluno “B” 30.07.2017 – arquivo da pesquisadora.  

Em março de 2018 demos continuidade com as atividades de sensibilização 

fonológica; as atividades propostas, neste momento, abordaram a consciência de sílabas, 

utilizando do movimento do corpo e brincadeiras que envolvem a percepção dos sons e sua 

relação com as letras, ou seja, grafema e fonema.  

Neste momento da coleta o aluno “B” demonstra utilizar da habilidade de segmentar 

palavras em sílabas, mesmo utilizando desenhos, afinal relaciona, a cada momento em que 

fala uma sílaba da palavra cotovelo, e as representa com um sinal gráfico, ou seja, com um 

desenho de um cotovelo.   

Ao propormos ampliar as atividades propostas de consciência fonológica respeitando 

o continuum de complexidade (ALVES, 2012), o aluno demonstra perceber que necessita 

substituir os desenhos por letras, como apresenta o estrato abaixo, e que cada letra, agora, 

representa uma sílaba para a escrita da palavra cotovelo.  

  

 
 Imagem 6 – escrita aluno “B” 28.02.2018 – arquivo da pesquisadora 

No mês de julho de 2018 fizemos mais uma coleta com o aluno “B” utilizando a 

palavra cotovelo. Percebemos que, neste momento, o aluno representa uma letra para cada 

sílaba, mantendo esta habilidade mental e, ainda, inclui a habilidade de relacionar o som nas 

letras que predominam em cada sílaba, o som transparente das vogais representando as 

sílabas; isso demonstra que o aluno “B” apresenta uma mudança na escrita, observada no 

nível de categorização e percepção da linguagem escrita. Nesse momento o aluno “B” 

demonstra que consegue segmentar a palavra cotovelo em seus componentes fonemáticos.  
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 Imagem 7 – escrita aluno “B” 16.07.2018 – arquivo da pesquisadora. 

  

Neste último estrato a pesquisadora utiliza de questões para melhor analisar o 

pensamento e o desenvolvimento do teste psicogenético para que, desta forma, este seja uma 

contribuição para o entendimento dos processos de aquisição de escrita. A pesquisadora 

solicita que o aluno “B” escreva cotovelo, pede para que leia indicando sua leitura e, logo 

após, apresenta ao aluno “B” a palavra cotovelo representada ortograficamente, contando que 

a palavra apresentada havia sido escrita por uma outra criança, um coleguinha. A 

pesquisadora solicita:  

- “B”, na palavra escrita por você, onde escreveu a sílaba “CO”.  
O aluno B circula a letra “O”, como demonstrado abaixo no estrato.  
- Agora circule onde seu colega escreveu “CO”.  
O aluno “B” circula as letras “CO”.  
- As escritas estão iguais:  
O aluno B responde:  
- Não estão iguais  
- Quem você acha que acertou O aluno “B” responde:  
- Ele!  
- Por que você acha isso?  
- Porque eu esqueci do C. Sabe, eu falo ele (a letra C) mas quando vou 

escrever não lembro dele.  
Em cada sílaba da palavra cotovelo foi feita a reflexão. Quando chegou na 
sílaba VE da palavra cotovelo o aluno responde empolgadamente:  
- Aqui eu que acertei! Não foi meu colega! Olha, só! Ele colocou o V e o E, 

e o V já tem o E grudado.  

  

Salientemos aqui que o sujeito reflete na sua resposta, demonstra organização no seu 

pensamento e faz a relação fonema/grafema, mesmo que não seja capaz de explicar porque o 

colega escreveu a letra E junto com o V.   

A partir do pensamento do aluno “B” podemos afirmar que o refletir sobre a escrita e 

sua aprendizagem não implica apenas a escrita de letras, palavras e orações. E, nem 

tampouco, a relação fonema/grafema pura e simples. Mas entender como a criança percebe o 
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escrito nos ajuda a criar junto a ele contextos, repletos de sentido, para que a criança exerça 

seu protagonismo, e exercer uma mudança importante na forma de pensar sobre a linguagem. 

 

 
 

Imagem 8 – escrita aluno “B” 06.05.2019 – arquivo da pesquisadora.  

  

Conclusões  

Como resultados esperados temos a pretensão de apresentar, após seguir as diversas 

fases durante 2 anos e meio, em que hipótese silábica as crianças dos dois grupos, de controle 

e de intervenção, iniciarão o primeiro ano do ensino fundamental. Evidenciamos que as 

atividades de sensibilização fonológica não se caracterizarão como “facilitador” da 

aprendizagem da leitura e da escrita, menos ainda, como atividades de “prontidão” para a 

alfabetização e, sim, colaborarão para transportar as crianças a desenvolver a análise de 

propriedades das palavras, refletindo sobre suas formas orais e escritas; mas, ao fazê-lo sem 

insistir sobre fonemas isolados (MORAIS, 2012, p. 190) percebemos quais habilidades 

parecem se desenvolver durante o percurso que leva a criança a compreender, a refletir sobre 

o  sistema notação alfabética - SNA.   

Sabemos que fonema é a unidade mínima que diferencia palavras dentro de uma 

língua, desta forma, fonema é um constructo mental e as diferentes manifestações físicas, 

sons ou fonos, são manifestações comportamentais (LANDSMANN, 1993, p. 117).   

Ao refletirmos sobre o conceito apresentado por Landsmann (1993) podemos afirmar 

que a escrita é um sistema notacional e que, para compreendê-la devemos propor a relação 

entre o refletir sobre este sistema que consideramos um constructo mental, fonema, e 

comportamental, fono/som; confirmamos a importância de envolver as atividades de 

consciência fonológica em contextos, na interação, como no momento das brincadeiras do 

jogo, da ludicidade, porque o aprender significa fazer, usar, praticar, conhecer, manipular a 
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escrita, e estaremos no momento do desenvolvimento da brincadeira fortalecendo as 

condições em que, segundo Goodman (1968, p. 165), um corpo simbólico deve cumprir para 

ser considerado um sistema notacional.  

A ludicidade e a brincadeira estarão envolvidas nas atividades propostas, sendo assim, 

descaracterizar a infância, mas respeitando seu direito, garantido na legislação, de ter contato 

significativo e reflexivo com os bens culturais, em especial a linguagem escrita.  

Tendo isso como base podemos afirmar, apoiando-nos em Landsmann (1993, p.  137), 

que a importância da reflexão sobre a escrita parte em considerar a linguagem oral como 

ponto de partida, sem, é claro, desconsiderar a constituição do sentido, dos interlocutores e o 

contexto em que acontece essa escrita. Os sistemas notacionais desempenham um papel 

fundamental tanto no conteúdo como na forma do pensamento. Uma pessoa que conhece a 

notação não pensa sobre uma obra musical nem a escuta da mesma maneira que uma que a 

ignora (LANDSMANN, 1993, p. 123).  

  

Referências  

  
ADAMS, M. J.; FOORMAN, B. R.; LUNDBERG, I.; BEELER, T. Consciência Fonológica 

em Crianças Pequenas. Porto Alegre: ARTMED, 2006.  

  

ALVES, U. K. O processamento e a produção dos aspectos fonético-fonológicos da L2. In:  
LAMPRECHT, Regina Ritter (Org.); BLANCO-DUTRA, Ana Paula et al. Consciência dos 

Sons da Língua: subsídios teóricos e práticos para alfabetizadores, fonoaudiólogos e 
professores de língua inglesa.  2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.  

  
FERREIRO, E.; PALACIO, Margarita Gomes. Os processos de Leitura e Escrita – novas 

perspectivas. Trad. Maria Luiza Silveira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987.  

  
______; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Trad. Diana Myriam Lichtenstein 
et al. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.  

  
GOMBERT, J. Metalinguistic Development. Hertfordshire, GB: Harverster Whesheaf, 
1992. GOODMAN, Nelson. Languages of art: an approach to a theory of symbols. 
Indianapolis, USA; Cambridge, GB: Hackett Publishing Company, Inc. 1968.  

  
KARMILOFF-SMITH, Annette. Beyond Modularity: a developmental perspective on 
cognitive science. Cambridge, MA, GB: MIT, 1992. 234 p.  

  



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1233  

 

______. Dos meta-processos ao acesso consciente: evidência a partir de dados 
metalinguísticos e de reparo produzidos por crianças. Caderno de Educação, Faculdade de 
Educação – UFPel., Pelotas-RS, ano 19, n. 35, p. 407-483, jan.-abr. 2010.  

  
LAMPRECHT, Regina Ritter. Desvios fonológicos: evolução nas pesquisas, conhecimento 
atual e implicações dos estudos em fonologia clínica. In: ______. (Org.). Aquisição da 

linguagem: questões e análises. Porto Alegre: PUCRS, 1999. p. 65-80.  

  
______. Sobre os desvios fonológicos. In: ______ et al. Aquisição fonológica do português: 
perfil de desenvolvimento e subsídios para terapia. Porto Alegre: Artmed, 2004. p. 191-212.  

  
______ (Org.); BLANCO-DUTRA, Ana Paula et al. Consciência dos Sons da Língua: 
subsídios teóricos e práticos para alfabetizadores, fonoaudiólogos e professores de língua 
inglesa. 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.  

  

LANDSMANN, Liliana Tolchinsky. Aprendizaje del lenguaje escrito. Barcelona, ES:  

Editorial Antropos em co-edição com Universidad Pedagógica Nacional – México, 1993.  

  
MALUF, M. R.; GOMBERT, J. E. Habilidades implícitas e controle cognitivo na 
aprendizagem da linguagem escrita. In: MALUF, M. R.; GUIMARÃES S. R. K. (Eds.). 
Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Curitiba: Editora UFPR, 2008. p. 123-135.  

  
MIRANDA, A. R. M. A aquisição ortográfica das vogais do português – relações com a 
fonologia e a morfologia. Revista Letras, Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM, 
n. 36, janeiro/junho de 2008.  

  
MORAIS, A. G. A apropriação do sistema de notação alfabética e o desenvolvimento de 
habilidades de reflexão fonológica. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 39, n. 3, p. 35-48, 2012.  

  
______. Sistema de escrita Alfabética. 1. ed. São Paulo: Editora Melhoramentos, abril de 
2012. (Como eu ensino).  

  
PINKER, S. O instinto da linguagem: Como a mente cria a linguagem. Tradução Claudia 
Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

  
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita alfabetização como 

processo discursivo. 2. ed. Campinas: Cortez; Editora da Universidade Estadual de 
Campinas, 1989.  

  

SOARES, Magda. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 2016.  

  

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2000.  

Bebês e crianças são leitores: práticas de leitura de professores na 

Educação Infantil  

Amanda Mester Barbosa 

 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - RJ 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1234  

 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as discussões sobre a prática de leitura para 

e com os bebês e crianças a partir de reflexões tecidas pelas professoras de Educação Infantil de um 

Espaço de Desenvolvimento Infantil. Ao entendermos o bebê e a criança como produtora de cultura, 

que interpreta e produz a cultura, sujeito social de direitos, da linguagem, nossa visão de leitor 

caminha no mesmo sentido. Os bebês e as crianças são leitores de ouvido, leitores da imagem, dos 

gestos, sendo assim a prática de leitura nas instituições de Educação Infantil não deveriam ser 

esquecidas nem restringidas. Percebemos que as professoras têm práticas de leitura que envolvem as 

crianças como leitoras, como sujeitos integrantes da leitura e não como meros repetidos de ações 

ocorridas no livro. Sendo eles sujeitos da linguagem, suas opiniões, suas dúvidas e colocações são 

consideradas pelas professoras nos momentos de leitura. 

 

Palavras-chave: Prática de Leitura. Educação Infantil. Literatura Infantil.  

 

Para começar... 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa maior de dissertação que tem como 

objetivo geral analisar o processo coletivo de (re) conhecimento, análise e organização do 

acervo de livros infantis de um Espaço de Desenvolvimento Infantil – EDI da rede municipal 

de ensino da cidade do Rio de Janeiro.  Propôs-se desenvolver uma pesquisa qualitativa a 

partir de um processo formativo e participativo de construção da sala de leitura na unidade de 

Educação Infantil na qual atuo como Professora de Educação Infantil. O processo foi 

estruturado entorno de três grandes eixos, a saber, Eixo 1- acervo, Eixo 2- organização e Eixo 

3- gestão e mediação; eixos que foram compostos por encontros dialógicos e reflexivos entre 

as participantes voluntárias (todas professoras) e a pesquisadora com discussões teóricas, a 

partir de textos-base selecionados a priori189, e momentos práticos que sustentaram a 

construção da sala de leitura. 

Intentamos construir junto à equipe pedagógica da unidade de ensino momentos de 

reflexão e ação sobre a prática de leitura na escola, em especial a leitura literária, de forma 

que juntos pudéssemos refletir, trocar, nos alterar, expor ideias para a consolidação da sala de 

leitura. Com isso, os eixos foram construídos ao longo do processo com os participantes e 

que culminou na efetivação da sala de leitura. Ao longo dos encontros, as professoras 

constantemente expuseram suas práticas de leitura em suas turmas entrelaçadas às discussões 

dos encontros. 

 
189 No eixo acervo utilizou-se o texto “Livros infantis: critérios de seleção as contribuições do PNBE” escrito 

pela autora Aparecida Paiva, pertencente ao Caderno 7 da coleção “Leitura e Escrita na Educação Infantil”. Nos 

eixos organização e gestão e mediação, Per rotti et al. (2016) “Os espaços do livro nas instituições de Educação 

Infantil” escrito por Edmir Perrotti, Ivete Pieruccini e Rose Mara Gozzi Carnelosso foi utilizado como texto-

base, também presente na coleção “Leitura e Escrita na Educação Infantil”, Caderno 7. 
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Este trabalho traz um recorte desta construção e tem como objetivo analisar as 

discussões sobre a prática de leitura para e com os bebês e crianças a partir de reflexões 

tecidas pelas professoras de Educação Infantil de um Espaço de Desenvolvimento Infantil. A 

partir dos encontros de construção da sala de leitura da unidade escolar selecionamos eventos 

nos quais as práticas de leitura com os bebês e crianças estiveram presentes. Iniciaremos com 

a discussão a respeito da relação leitura e primeira infância a partir de Reyes (2010) e 

Benjamin (2009); seguida pela análise dos eventos em diálogo principalmente com Reyes 

(2010) e Bakhtin (2011). 

 

Leitura e primeira infância 

 

 A forma como entendemos a criança e a infância irá reverberar nas atividades nas 

quais as crianças circulam. Assim, a concepção de leitura e leitor está intimamente vinculada 

à concepção de infância que o professor possui, influenciando o momento de perceber o bebê 

e a criança nas práticas de leitura, especialmente quando estamos diante de leitores de ouvido 

(BRITTO, 2005), que precisam do adulto para mergulhar mais profundamente no mundo das 

histórias. Mais profundamente porque as crianças já leem por conta própria as ilustrações dos 

livros, contam para si e para os demais a história ali presente.  

Ao longo das últimas décadas, estudos da infância nos campos da Sociologia, 

Antropologia, Filosofia e Psicologia têm pensado as crianças nas suas competências e 

potências e não mais na negatividade e falta. Elas são vistas não apenas como quem recebe e 

se adapta ao mundo e à(s) cultura(s), mas como quem cria, transforma, participa e intervém 

no mundo ao seu redor (SARMENTO, 2009; BENJAMIN, 2009). Com isso, a forma de 

pensar as relações das crianças no e com o mundo se alteram. As produções culturais 

direcionadas às crianças, e a literatura infantil em particular, se deslocam do lugar de instruir, 

educar, moralizar, disciplinar as crianças para um lugar que provoca, instiga que as concebe 

potentes, co-construtoras de suas vidas e da sociedade. A literatura infantil considerada de 

qualidade pela crítica ganha o estatuto de arte que articula a arte da palavra, as artes plásticas 

e o designer gráfico. Assim, as crianças são consideradas nas suas possibilidades de produzir 

sentido, trazer o inédito e inaugural de suas respostas ao que vive e sente.  

Quando vemos as crianças como parte da sociedade, com suas especificidades, e parte 

importante na construção histórica e cultural, a prática de leitura e formação do leitor irão 
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trilhar caminhos nos quais o bebê e a criança pequena são partes fundamentais do processo e 

não somente ouvintes silenciosos que respondem perguntas objetivas e curtas pura e 

simplesmente para confirmarem sua atenção ao momento da leitura. O bebê e a criança têm 

leituras próprias, que muitas vezes não coincidem com as dos adultos, a compreensão tem 

suas particularidades, mas eles participam da leitura de forma ativa com suas inquietações, 

sejam elas verbais ou corporais, e opiniões, muitas vezes ao longo da leitura. Faz parte da 

formação literária inicial ouvir a palavra, ver a imagem e se deixar encantar por elas. 

Na prática de formação literária na primeira infância, pensada com base na infância 

como parte da história e da sociedade, a professora seleciona livros que possam dialogar com 

essa criança. Os momentos de leitura são provocativos e significativos tanto para a professora 

quanto para os bebês e as crianças, pois lhes são encorajadas vivências e reflexões a respeito 

do que foi ouvido e visto.  

Especialmente em relação aos bebês, as formas de ler são percebidas no corpo, com 

expressões faciais e balbucios ao longo e no final da leitura e os que já conseguem verbalizar 

exprimem seus sentimentos a respeito do lido com palavras, exclamações, comentários. 

Reyes (2010, p. 23) afirma que “o que anteriormente se conhecia como ‘preparação na pré-

leitura’ cede lugar ao reconhecimento do ser humano como leitor pleno e completo, na 

qualidade de construtor de significado, desde o início de seus dias”. Ou seja, o que 

anteriormente se compreendia como leitura de pré-formação durante a primeira infância, 

hoje, entendesse como momento de leitura com leitores, o que acontece desde o nascimento.  

Durante os encontros de construção da sala de leitura, foi possível perceber que as 

professoras consideravam as leituras realizadas pelos bebês e crianças realmente como 

leituras. Percebida a partir da utilização da palavra ler na socialização de experiências 

leitoras: “eles têm espaço para ler os livros que quiserem no cantinho de leitura” (Bianca), 

“eles gostam de ler para os amigos” (Elisa), “tem dias que eu escolho alguém para ler na 

roda de leitura e eles adoram” (Clara). 

  Considerando o pensamento de Reyes (2010), o modo como o processo de leitura será 

tratado, o livro escolhido e o tempo de reflexão dado aos bebês e crianças interferem na 

prática de leitura e consequentemente na formação leitora. A este respeito, Corsino (2008) 

assinala o valor do ambiente nas práticas de leitura, que engloba o ambiente físico e como a 

professora ocupa o papel de quem dá voz as personagens da história e a valorização do que 

está escrito no texto. Assim, 
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A mediação do adulto é o ponto-chave das primeiras leituras. É ele quem 

organiza o ambiente e que empresta sua voz ao texto. Seus gestos, 

entonações, intervenções e até mesmo as traduções alteram a obra e revelam 

o que e como a criança deve ler (CORISNO, 2008, p. 5). 

 

Práticas de leitura para e com os bebês e as crianças 

 

 Começamos com as palavras de duas professoras a respeito do por que é importante 

ler na creche. Falas que nos mostram algumas apropriações das discussões tecidas ao longo 

do processo formativo de construção da sala de leitura: 

Elisa: Ampliação de vocabulário, conhecer novas culturas. 

Bianca: Ver o desenvolvimento da própria criança em relação ao contato 

com o livro, em relação contato com as gravuras, em relação ao contato com 

o outro. 

Elisa: Com as letras em si. 

Bianca: Oportunidade de contato com as letras. 

Elisa: Até mesmo ter novas experiências sem precisar tocar... é como a 

gente diz que o livro te transporta para outros lugares que você não precisa 

exatamente conhecer, às vezes eu não tenho oportunidade de conhecer, mas 

pelo livro ele consegue experimentar aquilo de alguma forma. (Eixo 3 – 

Encontro 2) 

A professora Bianca faz menção à importância da leitura na creche na relação com o 

outro, como presente na teoria Bakhtiniana de linguagem, este outro constitui o eu nas 

interações, com o seu excedente de visão dá acabamento, momentâneo, ao eu. Assim, o outro 

apresentado por Bianca está presente nas leituras realizadas e também nas relações 

discursivas realizadas no momento da leitura, seja o outro a professora ou os colegas de 

classe. Assim, nos voltamos para o evento como um todo e podemos afirmar que a relação 

eu-outro presente nos encontros foi constituinte das professoras, que tomaram para si as 

palavras alheias de modo que seus atos de fala estão atravessados pelas vozes outras que vão 

se tornando próprias. 

Destacamos, ainda, que se por um lado houve a compreensão sobre a relação 

constituinte eu-outro, por outro lado quando trazem a ampliação de vocabulário e 

conhecimento de letras como parte dos objetivos de ler na creche, evidenciam que há um 

percurso a ser trilhado nas apropriações sobre o texto como discurso e dos eixos das 

interações e brincadeira em torno dos quais a Educação Infantil precisa girar. A letra fora do 

contexto discursivo pouco significa e o que as crianças da Educação Infantil aprendem com a 

leitura literária e também com a informativa ultrapassa o conhecimento objetivo do conteúdo 
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ou das letras em específico. Vale reiterar que há um importante lugar da Educação Infantil na 

formação leitora, mas porque a leitura abre muitas possibilidades de ver, de pensar, de criar, 

de conhecer e reinventar o mundo.  

 Conforme apontam Souza e Motoyama (2016), práticas de leitura com os bebês e 

crianças não precisam se restringir a leitura do livro, o que não significa que o livro seja 

dispensável. As autoras enumeram atividades como, por exemplo, contações de histórias, 

contações com adereços e objetos e contações com ilustração. A respeito destas, o Guia 1 

Educação Infantil do PBNE na escola de 2014 (BRASIL, 2014) sinaliza também ações que 

podem ser realizadas, no caso em bibliotecas escolares/ salas de leitura, de modo a integrar 

bebês e crianças ao espaço e às leituras, e estender as ações ler não apenas ao texto literário 

como também outros gêneros: 

[...] inúmeras atividades positivas e prazerosas de leitura podem ser 

desenvolvidas nela: a contação ou leitura de histórias, fábulas, contos de 

fadas; a leitura ou a recriação de poemas; a busca de informações em livros 

informativos; e tantas outras atividades que levam a criança ainda não 

alfabetizada a apreciar e diferenciar gêneros. (BRASIL, 2014, p. 14)  

Atividades essas que, de acordo com algumas professoras, já fazem parte das práticas 

de leitura realizadas em sala, além da leitura do livro: 

Elisa: Eu gosto de contar histórias utilizando bonecos, percebo que as 

crianças se envolvem bastante com a história contada. (Eixo 3 – Encontro 2) 

 

Clara: No maternal 1 sorteava algumas crianças e pedia que ela pegassem 

um objeto cada. Daí eu criava uma historia com aqueles objetos. Eles 

amavam. Queriam que fizesse todo dia. (Eixo 1 – Encontro 1) 

 

Bianca: Eu faço muito de recontação de história e escrevo em cartolina. 

Eles recontam uma historia e eu sou a escriba dela. (Eixo 1 – Encontro 1) 

As professoras apontam uma prática de leitura mais comum em suas turmas, além da 

leitura de histórias. Práticas essas que podem ocorrer na sala de leitura, explorando novos 

objetos, novos espaços. Fazemos uma distinção entre contação de histórias e leitura de 

histórias. A contação de história se refere a narrativas orais, seja com recursos como bonecos 

e adereços, seja com formas teatralizadas diversas – mímicas, fantoches, teatro de sombra etc. 

Já a leitura do texto verbal, ainda que seu enunciado seja coloquial, apresenta elaboração 

diferente da linguagem oral. Portanto, se constituem como duas ações importantes na 

Educação Infantil, mas distintas. A leitura apresenta às crianças várias características próprias 

do texto escrito como, por exemplo, a estabilidade – lemos sempre as mesmas palavras, na 

mesma sequência etc. –, marcadores de tempo, vocabulário, entre outros, que muitas vezes 
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não estão presentes no texto oral. Cada gênero, por sua vez, tem suas finalidades e 

características quais sejam conteúdo temático, estilo de linguagem e construção 

composicional (BAKTHIN, 2011). Por isso, cabem leituras diversas para atingir diferentes 

fins e uma importante função da Educação Infantil é alargar a inserção das crianças no 

mundo das culturas do escrito.  

Para Reyes (2010) a leitura tem também um importante papel como disparador de 

diálogos e constante negociação de sentidos: 

[...] a leitura é concebida atualmente como um processo permanente de 

diálogo e negociação de sentidos, no qual intervêm um autor, um texto – 

verbal ou não verbal – e um leitor com toda uma bagagem de experiências 

prévias, de motivações, de atitudes, de perguntas e de vozes de outros, num 

contexto social e cultural em mudança. (REYES, 2010, p. 22) 

 Este processo permanente de diálogo se estabelece de muitas formas entre o texto, o 

adulto que lê e os leitores ouvintes. Todos esses sujeitos são capazes de interrogar, opinar, 

sentir e intervir nos textos lidos a partir de suas bagagens “de experiências prévias”, como 

afirma Reyes (2010).  Nessas bagagens estão leituras anteriores e experiências vividas pelos 

leitores e com elas as palavras e vozes dos outros que também os constituíram e que se 

tornam próprias. Como já mencionado, nossa palavra está repleta de palavras outras alheias e 

todo enunciado pertence a uma corrente da comunicação verbal, “não há enunciado isolado, 

todo enunciado pressupõe aqueles que o antecederam e todos os que o sucederão: um 

enunciado é apenas um elo de uma cadeira” (JOBIM e SOUZA, 2012, p. 99). Desta forma, ao 

participar de diálogos com outro, os bebês e as crianças poderão fazer uso das palavras 

alheias num processo gradativo de apropriação da palavra do outro que vai do uso da palavra 

alheia, passando pelo que Bakhtin (2011) chama de próprias-alheiras para, por fim, torná-las 

próprias.  

Quando o adulto cria um ambiente propício à leitura, cria com os bebês e as crianças 

pequenas o que Reyes (2010) chama de triângulo amoroso. Um vínculo afetivo envolve este 

triângulo que faz com que as crianças entrem nas histórias, brinquem com os poemas e se 

sinta à vontade frente ao livro. Essa ambientação também está relaciona ao trato dado ao 

texto verbal, ao modo como o adulto-leitor se envolve naquele triângulo, verbalize o texto 

presente no livro, sem subestimar a capacidade das crianças estabelecerem relações, trazerem 

o inédito e imprevisível. Como já apontamos, no momento da leitura é o texto quem fala, o 

adulto empresta sua voz e seu afeto a ele e oferece às crianças. Daí a importância da 
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professora selecionar bons textos e que também sejam de seu agrado. Neste caminho, Corsino 

(2008, p. 7 – nota de rodapé) elucida que  

É comum em creches e pré-escolas o professor “traduzir” o texto para uma 

linguagem que ele considera mais adequada às crianças. Se por um lado a ideia é 

aproximar o texto escrito ao oral, por outro, há uma redução da experiência da 

criança com a linguagem escrita, com sua especificidade de estrutura linguística, 

sintaxe, vocabulário etc. Uma simplificação que reduz a experiência da criança 

como leitor ouvinte. 

Ao interrompermos a leitura para explicar palavras, sem que as crianças nos 

questionem a respeito, estamos, de certo modo, subestimando a capacidade delas 

estabelecerem relações daquela palavra com o todo do texto. Mas vale comentar que, se 

interromper não é aconselhável, não responder a uma dúvida ou indagação das crianças 

também não é. Há que se ter um equilíbrio nas intervenções para que a leitura flua e possa ser 

um momento de distensão, de fruição de todos. A criança se envolve de corpo inteiro na 

leitura, ouvindo, movimentando o corpo e falando: “tem criança na turma que repete palavras 

quando termino de ler uma página, como num gesto de leitura conjunta” (Eixo 3 – Encontro 

2).  

Além destas interrupções sabemos que a disciplina e organização das crianças 

também são motivo de se parar a leitura ou narração de histórias e poemas. Neste caso, é 

preciso ter diferentes estratégias de leitura, pois na Educação Infantil, nem todos precisam 

fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo.  

Em obras positivamente avaliadas, a linguagem literária presente possibilita que os 

leitores construam conhecimentos linguísticos variados. Conhecimentos que não se 

restringem, por exemplo, aos significados propriamente ditos, mas às formas singulares de 

como as palavras se organizam nos enunciados, ao gênero discursivo em questão, ao estilo de 

um determinado autor, entre muitos outros. A professora Clara pontua que o contexto da 

história, geralmente, auxilia no entendimento da palavra que o adulto pensa que é difícil para 

a compreensão dos bebês e crianças. Não podemos, entretanto, pensar que tudo será 

explicado “sozinho”, mas pausa constante na leitura rompe com o fluxo de compenetração na 

história e com a continuidade do próprio texto, quebrando o “clima”. A criança quando 

necessita de uma explicação ela pergunta sem hesitar, durante a leitura. Podemos, após a 

leitura, levantar questões que se relacionem às palavras ou expressões que são apresentadas 

no texto, contextualizando-as e permitindo que os leitores-ouvintes possam discutir o assunto 

e não responderem perguntas com respostas puramente recortadas do texto. “As crianças 
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aprendem linguagem a partir da linguagem que escutam, ou seja, das palavras, expressões e 

formas de comunicação usadas pelos seus interlocutores.” (SEPÚLVEDA e TEBEROSKY, 

2016, p. 63) Bakhtin (1981a, p. 108) afirma que os sujeitos aprendem a língua materna no 

fluxo das interações verbais. Assim,  

os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na 

corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham 

nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar [...] Os 

sujeitos não adquirem a língua materna; é nela e por meio dela que ocorre o 

primeiro despertar da consciência. 

Sendo a língua um produto que constantemente recebe acabamento e que este se dá a 

partir das comunicações verbais nas quais os sujeitos estão inseridos, os diálogos 

provenientes das palavras entendidas pelo professor como de difícil compreensão para os 

bebês e crianças oferecem novos acabamentos para a língua. Ao introduzirmos em nossas 

práticas de leituras diferentes gêneros discursivos diferentes entre si, estamos ampliando o 

repertório linguístico daqueles. Sepúlveda e Teberosky (2016, p. 64) afirmam que “para 

aprender novas estruturas de linguagem, as crianças precisam contar também com variados 

exemplos linguísticos. Isso significa que as crianças precisam escutar palavras, expressões e 

discursos para poder identificar regularidades e estabelecer padrões”. Portanto, “é na 

linguagem que mundo e sujeito se inter-relacionam e se constituem como tal” (CORSINO et 

al., 2016, p. 13). 

Sendo sujeitos de linguagem, as leituras e seus desdobramentos proporcionam aos 

envolvidos a participação no discurso que é composto pela palavra, contrapalavra, réplicas 

que são apresentados ao outro pelos enunciados produzidos e que consequentemente estão 

permeados por enunciações anteriores que se tornam suas palavras. E estas trocas podem, e 

porque não dizer devem, se estender para assuntos geralmente pouco discutidos com as 

crianças e que são abordados por alguns autores com maestria, como a morte, separação, 

doenças, por exemplo. Benjamin (2009) afirma, que as crianças demandam dos adultos que 

lhes expliquem determinados temas de modo claro e não infantilizado, elas aceitam assuntos 

sérios, desde que os adultos sejam honestos e não deem voltas para tratar do mesmo. No 

momento em que a professora rejeita uma boa história por abordar temas como morte ou 

separação, sem levar em consideração o tratamento dado ao tema, pode estar afastando da 

literatura o seu potencial humanizador (CÂNDIDO, 1995). Além disso, cabe ressaltar que as 

crianças têm suas formas próprias de significar e o que pode parecer complicado ou difícil 

para uns, pode não ser para outros. E é justamente a possibilidade do texto dizer que vai 
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deslocar cada um de uma maneira. Na relação triangular leitor-livro-bebê/criança os 

enunciados proferidos ao longo da leitura são apropriados pelos sujeitos de forma singular, 

passando a se constituir como parte do repertório de cada um de forma diferente. Assim, 

quanto mais obras de boa qualidade literária forem apresentadas aos bebês e crianças, 

maiores as chances deste repertório se ampliar.  

 Os eventos a seguir nos mostram movimentos de leituras das professoras que 

envolvem os bebês e as crianças. No primeiro, a professora relata sua forma inicial de 

introdução do livro na qual os nomes dos autores (escritor e ilustrador) são apresentados às 

crianças; no segundo, a leitura que engloba voz e corpo num movimento que captura as 

crianças e as envolvem na obra: 

Flávia: Eu posso não saber ler o nome da pessoa, mas eu leio, eu falo... eu 

não falo quem ilustrou não, eu falo “oh quem desenhou a história foi fulano 

de tal e quem pensou na história para escrever foi fulano de tal”. Às vezes 

eu não sei nem falar o nome do povo, mas eu falo do jeito que eu entendo, 

pois tem uns nomes muito estranhos, mas eu sempre falo. E vai do bebê, 

nunca trabalhei com bebezinho, mas vai do Maternal I e ai o que eles fazem 

agora? “Quem queveu?” [imitando a fala das crianças]. (Eixo 1 – Encontro 

2) 

 

Alice: Então eles sempre, sempre... posso contar dez vezes e eles ficam 

vidrados. Ano passado, o livro que chamou atenção da turma foi aquele 

Voa, João. Também porque eu fazia versos, rimava e tinha a questão do 

movimento: “Asa direita, asa esquerda. Pra cima, pra baixo. 1, 2” [mexendo 

o braço quando falava]. Tinha algumas coisinhas que eu fazia, então todo 

dia, o ano todo eu tive que contar aquela história. Eu contava outras, mas 

aquela história, Voa, João, eu tinha que contar todos os dias. (Eixo 1 – 

Encontro 2) 

 Percebemos que a professora Flávia tem como movimento de leitura a apresentação 

dos autores dos livros lidos. Um movimento que caracteriza a obra, atribui significado ao 

escritor e ao ilustrador, pode possibilitar que as crianças percebam traços de linguagem ou de 

desenho próprios dos autores e aproxima os leitores da obra literária. Uma prática que, pode 

ser considerada desnecessária para crianças. Mas esta ação pode contextualizar a obra e trazer 

informações que ampliem a leitura. Conhecer os nomes dos autores tornou-se parte da prática 

de leitura da turma, sendo lembrado pelas crianças quando a professora deixa de anunciá-los. 

Já a prática apresentada pela professora Alice, temos a visão da leitura que extrapola a 

palavra, ganha gesto e movimento e divertem as crianças que solicitam novamente a leitura. 

O corpo é introduzido e incorporado ao texto de modo a dialogar com ele e com a ilustração, 

possibilitando a ampliação do literário. Quando a professora diz que “eu fazia versos, rimava 
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e tinha a questão do movimento” ela está criando uma ambiência à leitura, com modulações 

de voz e gestos que compõem as ações das personagens e envolvem os leitores. De acordo 

com a teoria bakhtiniana, a entoação que se emprega durante a leitura estabelece uma ligação 

entre o que está escrito e o não escrito, assim, “a característica fundamental da entoação é 

estabelecer uma estreita relação da palavra com o contexto extraverbal e, por isso, ela se 

localiza na fronteira entre o texto verbal e o não verbal, do dito e do não dito” (JOBIM e 

SOUZA, 2012, p. 106). As entoações aliadas aos movimentos corporais chamam a atenção 

dos leitores-ouvintes para a narrativa e os instigam a saberem o que irá acontecer. Entretanto, 

essas marcas são formas de narrar fixadas pelas professoras que, às vezes, se entranham no 

texto, em especial pelos bebês e crianças que passam a requerer a leitura com aquelas marcas. 

A respeito disto, Corsino e Pimentel (2010), afirmam que a crítica tecida por Walter 

Benjamin, em “Livros infantis antigos e esquecidos”, a respeito dos livros infantis não se 

restringe somente aos textos “mas às formas de ler e de narrar, uma vez que o narrador impõe 

sua marca no texto narrado, trazendo seus acentos e se abrindo à intersubjetividade, já que a 

narrativa como conselheira sugere possíveis diálogos” (CORSINO e PIMENTEL, 2010, p. 

30). Assim, as marcas fixadas à leitura, e o texto em si, fazem com que os bebês e crianças 

penetrem no texto, nas personagens, requerendo daqueles um esforço maior, uma escuta mais 

atenta. 

As crianças vão acompanhando a leitura pela voz, geralmente, de um adulto. 

Vão seguindo o texto guiadas pelos olhares, entonações e pausas do leitor 

interprete. E é essa leitura de ouvido, a partir da performance do outro que 

empresta sua voz ao texto, que possibilita às crianças entrarem no texto 

escrito. Entretanto, entrar é mais que acompanhar, é compreender, pensar, 

imaginar e até mesmo ser capturado pelo texto. A atividade do leitor é 

intensa, seja diante do texto ficcional, seja do não ficcional. (CORSINO et 

al., 2016, p. 25) 

O bebê e a criança pequena ao integrarem os momentos de leitura, penetram mundos 

muitas vezes diferentes dos seus, conhecem lugares e fatos que podem não terem visto ou 

ouvido antes. A linguagem literária e consequentemente o leitor da palavra, neste caso o 

professor, abrem as portas destes outros mundos - reais e fictícios - e convidam os bebês e as 

crianças a mergulharem no texto literário. 

 Ser um leitor não é somente estar sempre com uma leitura acontecendo, o 

envolvimento na história, o entrelaçamento com as personagens e seus conflitos e 

experiências é parte fundamental para a constituição do sujeito leitor. “Diante de seu livro 

ilustrado, a criança... vence a parede ilusória da superfície e, esgueirando-se entre tapetes e 
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bastidores coloridos, adentra um palco onde vive o conto maravilhoso” (BENJAMIN, 2009, 

p. 69). Com isso, podemos afirmar que a leitura de ouvido é tão potente quanto à leitura 

autônoma, pois os bebês e as crianças se inserem no mundo das personagens por inteiro.  

 Com tudo isso, as experiências vividas a partir das personagens das mais diversas 

histórias lidas de ouvido possibilitam as crianças crescerem intelectual e imaginativamente, a 

se constituírem como sujeitos, dando a elas suporte para explorarem suas brincadeiras de faz 

de conta, seja se transformando em dragão ou ressignificando objetos corriqueiros de seu 

cotidiano de forma que estes possam ser melhores aproveitados em suas fantasias. Para 

corroborar, Benjamin (2009, p. 107-108) descreve algumas transformações realizadas pelas 

crianças em suas brincadeiras.  

Atrás do cortinado, a própria criança transforma-se em algo ondulante e 

branco, converte-se em fantasma. A mesa de jantar, debaixo da qual ela se 

pôs de cócoras, a faz transformar-se em ídolo de madeira em um templo 

onde as pernas talhadas são as quatro colunas. E atrás de uma porta, ela 

própria é porta, incorporou-a como pesada máscara e, feita um sacerdote-

mago, enfeitiçará todas as pessoas que entrarem desprevenidas. 

 No evento a seguir duas professoras das turmas de crianças de 3 anos falam a respeito 

da leitura na rotina de suas turmas, explicando a prática comum acordada entre elas, um dia 

da semana dedicado à leitura: 

Elisa: Era um dia voltado para histórias, um dia era registro de história, 

outro dia de contação. 

Bianca: Era um dia na semana para história. 

Elisa: A Bianca tem muita releitura de história. Eu gosto de usar para iniciar 

assuntos, além de usar, teoricamente, fora de um contexto. Eu gosto muito 

de usar para iniciar assunto, uma história para desmembrar para diversas 

outras coisas. 

Bianca: É bom também. Eu gosto de fazer isso. 

Elisa: Quando eu não uso dessa forma, é para eles escolherem uma história 

no canto de histórias para eu ler para eles. 

Pesquisadora: Entendi, é uma escolha deles para você fazer a leitura. 

Elisa: Exatamente. Quando a escolha parte de mim é para um assunto 

voltado para o momento, para o planejamento. Agora quando não é 

escolhido por mim, eles escolhem uma história da preferência deles, ou da 

curiosidade deles para que eu leia para eles. 

Pesquisadora: Mas essa leitura que você está falando que faz por eles ou 

por você é diária? Ou não? 

Elisa: Tem dia que não tem história 

Bianca: Eu faço um dia na semana, sempre. Sempre um dia da semana é o 

dia da história, seja do jeito que for eu lendo para eles, eles lendo, a gente 

inventando uma história. Ou parte do contexto de algo que está sendo 

trabalhado. 

Elisa: Na vez deles escolherem é um momento solto no dia, independente 

do dia. (Eixo 3 – Encontro 2) 
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 As professoras afirmam o uso da leitura de literatura infantil para introduzir temas, 

guiar assuntos, ou seja, a leitura literária voltada para atender a uma demanda pedagógica. 

Entendemos que na Educação Infantil esta demanda não está, como no Ensino Fundamental, 

ligada a questões estruturais da língua; a escolarização da literatura está voltada para 

apresentação de temas, introdução de determinado assunto, visando uma “melhor 

compreensão” das crianças. Com isso, leituras voltadas para a apreciação são feitas conforme 

demanda das crianças, evidenciando que a escolha do livro se dá por tema e que não há um 

planejamento para estas leituras mais fortuitas ou espontâneas. 

Percebemos a participação das crianças na escolha de histórias a serem lidas 

coletivamente. Ação um pouco mais presente na turma da professora Bianca, mesmo que as 

atividades relacionadas à leitura e a produção textual se restrinjam a uma vez na semana. 

Outro ponto presente são as atividades diversificadas com a leitura e o livro realizadas por 

Bianca, momento de leitura com e para as crianças, momentos de leitura das crianças, criação 

de histórias (BAPTISTA et al., 2016; SOUZA e MOTOYAMA, 2016). Ao abrir espaço para 

as leituras das crianças, a professora oferece a elas o lugar de leitor que costuma ser o dela. 

Entretanto, questionamos o fato de se restringir a um único dia na semana. Pois, sendo a 

unidade escolar um local para convívio estreito com a leitura e com livro uma vez só por 

semana não dá continuidade a uma prática que, para algumas crianças, pode ser vivenciada 

apenas na escola. Cabe a equipe pedagógica da unidade escolar estreitar os laços das crianças 

com o objeto livro e suas leituras para que sua formação como leitor possa desenvolver-se. 

Apresentar diferentes formas de se relacionar com a leitura na Educação Infantil é importante 

e se faz necessário. Nos aliamos às palavras de Reyes (2010, p. 53) para afirmar, mais uma 

vez, a importância da relação criança-livro-leitura ser constante nas creches e escolas. 

Os livros são espelhos para olhar e ser olhados; para tocar, para medir e 

explorar um mundo que se amplia a cada dia. A conversação que circula no 

triângulo amoroso – filha, livro e pai – vai para além das páginas. São duas 

pessoas que se encontram nesse outro espaço; já são dois olhando um 

terceiro. Na história que a voz do pai vai contando, uma imagem se liga a 

outra: o de trás com o da frente, o tempo com o espaço, as palavras com as 

ilustrações, o livro com a vida. 

 Serra (2015, p. 80) ancorada em Cecília Meireles afirma que “neste encontro entre a 

criança, o adulto e o livro, criam-se movimentos e pontes. É também preciso que a criança 

desde bebê seja reconhecida em sua capacidade critica em sua ‘claridade dentro de sua 

ignorância’ (MEIRELES, 1984, p. 30)”. Cabe lembrar de que a função educativa e formativa 
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da Educação Infantil é uma aposta e um desafio político. Ampliação das referências culturais 

e expressivas e abertura para os conhecimentos socialmente produzidos é uma importante 

forma de inclusão sociocultural.  

Se todos passamos pela infância e se está demonstrado que o que se constrói 

nesses anos implica qualidade de vida, oportunidades educativas e, por 

consequência, desenvolvimento individual e social de cada individuo, 

“oferecer leitura” às crianças menores pode contribuir para a construção de 

um mundo mais equitativo, propiciando a todos as mesmas oportunidades 

de acesso ao conhecimento e à expressividade desde o começo da vida. 

(REYES, 2010, p. 16) 

  

 A sala de leitura é lugar de criar, imaginar, descobrir; lugar de criar laços, construir 

relações com o livro, com a leitura, com o outro. Assim, quanto mais tempo se permite às 

crianças estarem neste espaço, usufruindo da sala que foi organizada para elas, mais 

substancial se torna sua formação leitora. Com isso, 

Para que essas marcas fiquem inscritas na memória, o encontro com o livro precisa 

acontecer e o espaço é um dos primeiros convites para essa união, podendo 

transformar-se em lugar: lugar de imaginar, lugar de pensar, lugar de dialogar, lugar 

de conhecer, lugar de se emocionar. (BRANCO et al., 2014, p. 250) 

 

Considerações finais 

 Ao entendermos a infância como produtora de cultura, sujeito social e de direito, 

sujeito da linguagem, as práticas de leitura irão dar destaque a participação real dos leitores 

de ouvidos. Leitores esses que interagem com o texto verbal por meio de suas inquietações, 

seus gestos corporais, suas hipóteses, seus balbucios. Quando possibilitamos a interação 

concreta dos bebês e crianças nas leituras estamos confirmando o lugar de leitores que lhes é 

de direito. A leitura é um movimento que envolve os leitores na linguagem, seja pela 

interação com o texto verbal, pelos desdobramentos que envolvem a linguagem oral que 

podem acontecer ou mesmo pela leitura das imagens. Desta forma, seja a professora ou os 

bebês e crianças, todos estão se constituindo na relação eu-outro que se estabelece a cada 

nova leitura, a cada troca que ocorre antes, durante e após a leitura do livro. 

Nos eventos apresentados podemos perceber que as professoras, muitas vezes, 

realizam práticas de leitura nas quais as crianças são consideradas, tanto nas escolhas de 

livros, quanto na produção de novas histórias. Além da contextualização das obras ao 

apresentar aos leitores os nomes dos autores (escritor e ilustrador) oferecendo recursos para 
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que posteriormente esses leitores possam identificar a autoria das obras a partir de traços 

caraterísticos de determinado escritor ou ilustrador.  

Construindo um ambiente propício à leitura, com uma ambientação que envolva os 

bebês e as crianças nas leituras e que permita a estes exporem suas reais opiniões a respeito 

do que está presente no livro, estamos formando, desde o berço, leitores. Leitores que 

poderão aventurar-se mais nas páginas dos livros ao possibilitarmos a eles, a cada nova 

leitura, construírem uma bagagem mais sólida com livros que também concebam-os como 

reais leitores e não como caixas que devemos depositar informações. Construção essa que 

forma leitores e também sujeitos, ou seja, a formação do sujeito e a formação do leitor são 

processos mais do que articulados, um faz parte do outro. Portanto, na perspectiva de que o 

outro é constituinte do eu, entendemos os discursos dos livros como formativos e este 

processo é contínuo e envolve crianças e adultos. Assim, desde o berçário com os bebês, é 

preciso pensar o lugar de livro e leitura. 
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Resumo: Compreendendo a articulação entre a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental como uma questão que ainda precisa ser discutida, este estudo visa contribuir para a 

ampliação das reflexões sobre as singularidades da infância, as peculiaridades desta faixa etária e suas 

implicações no processo de transição entre essas etapas da educação básica e também sobre o 

processo de aprendizagem de leitura e escrita que atravessa e sustenta práticas em ambas etapas da 

Educação Básica. O esforço nesta pesquisa caminha no sentido de interrogar algumas práticas 

pedagógicas da alfabetização, que acontecem no Ensino Fundamental, a partir da perspectiva de que a 

infância não se encerra aos 6 anos e, desse modo, refletir sobre o espaço que aí vai sendo dado para o 

lúdico, para a criatividade, para a participação das crianças pequenas. 

 

Palavras-chave: alfabetização. infâncias. transição 

 

Introdução 

 

Os processos vividos pelas crianças e profissionais no momento da transição entre a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental nos provocam a pensar : As crianças “deixam de 

ser crianças” quando ingressam no 1° ano? Como acontece a transição da Educação infantil 

para esta etapa de ensino? O que esperam as crianças nessa transição? Como as crianças 

chegam ao 1° ano? É possível pensar numa transição sem rupturas, que assuma e respeite a 

criança como protagonista e não como objeto dessa transição? Qual a perspectiva de leitura e 

escrita assumida nesse processo de transição?  

A pesquisa de Mestrado em Processos Formativos e Desigualdades Sociais, na 

Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, partiu de algumas 

interrogações surgidas do cotidiano como profissional das infâncias, resgatadas do caderno de 

campo. Tais questões nortearam esta pesquisa, cuja metodologia foi pautada na observação 

participante e na “escuta sensível”( Barbier, 1992). 
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Questões que atravessam ambas as etapas se tornam importantes para repensar o 

próprio processo de escolarização, seja na Educação infantil, seja no Ensino Fundamental. 

Kramer (2006) aponta que, na época da implementação da lei do Ensino Fundamental, 

muitos/as professores/as questionavam qual era a melhor lugar para as crianças de seis anos. 

A questão poderia ser facilmente respondida se compreendêssemos que tanto em um como 

em outro segmento, as crianças devem ser respeitadas em suas singularidades e isto inclui 

reconhecer a brincadeira como linguagem nos dois segmentos. Se compreendêssemos 

também os dois como “instância de formação cultural”, como ressalta Kramer (2007).  

Infância para além da Educação Infantil 

A Sociologia da Infância desconstrói a imagem da infância limitada a um tempo 

biológico, uma fase processual de amadurecimento, comum a todas as crianças. 

Questionando essa imagem estática da criança como indivíduo imaturo e inferior em relação 

ao adulto, fornecendo as bases teóricas para pensar a infância ou adolescência como 

categorias sociais, e pondo em questão a visão psicopedagógica reducionista que, segundo 

Arroyo (2008) impregnou o pensamento educacional. Na perspectiva apontada, a criança não 

é reduzida a um ser biológico em desenvolvimento, mas vista como ator social. Tais 

discussões vêm provocando interesse entre os profissionais da Educação que, através dos 

estudos da antropologia e da sociologia da infância buscam repensar questões dentro do 

próprio contexto escolar. Mas há de fato, espaço para a infância para além do segmento da 

Educação Infantil? Qual lugar da infância no ensino fundamental? Qual lugar atribuído à 

infância quando esta   passa a ter sua identidade de aluno do Ensino Fundamental? 

Morais (2003) em artigo que refletindo sobre quais sentidos estão escondidos sob a 

palavra infância, busca indicadores que delimitam o período, entre eles, a escola: 

Seja jardim de infância (J.I.), sua antiga denominação, ou educação infantil 

(E.I.), encontramos aqui nomes que marcam uma identidade para o público 

que dela faz uso pela primeira vez, o que, em geral, ocorre até os cinco ou 

seis anos de idade. Estes sujeitos pertencem ao mundo da infância, como os 

próprios nomes sugerem. Depois das classes de J.I. ou de E.I., outras 

denominações substituem os termos infantil ou infância: agora serão as 

classes de alfabetização em alguns estados, 1ª série em outros ou 1º ciclo em 

certas cidades. ( p. 42) 

O que Morais alerta é que considerando a nomenclatura das etapas da Escola Básica 

no Brasil, a referência à infância só compreende as crianças de 0 a 6 anos. Uma reflexão que 
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nos provoca a pensar: Seria apenas uma questão de nomenclatura? Ou, realmente, são 

consideradas como crianças em nossas escolas apenas os pequenos com idade de 0 a 6 anos, 

as que são nomeadas pela categoria infância? Ao serem incorporadas ao primeiro ano do 

Ensino Fundamental, as crianças de 6 anos, perdem essa condição?   

Ressaltar que as crianças não deixam de ser crianças quando chegam ao Ensino 

Fundamental não é idealizar a infância como um período sem conflitos e rupturas ou 

desconsiderar o processo de aquisição da linguagem escrita próprio no processo de ensino. 

Kramer (2007) no documento Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade questiona se é possível permitir que a criança seja 

criança, se não mudarmos a concepção que temos sobre criança e sobre os processos de 

escolarização, que ora infantiliza a criança, ao não lhe considerar um indivíduo com voz 

ativa, ora a adultiza, antecipando etapas nas práticas pedagógicas: 

Pode a criança deixar de ser inf-ans ( o que não fala) e adquirir voz num 

contexto que, por um lado, infantiliza jovens e adultos e empurra para frente 

o momento da maturidade e, por outro, os adultiza, jogando para trás a curta 

etapa da primeira infância. “( p. 15) 

 

A questão da infância e seu processo de escolarização torna-se uma questão 

importante durante o processo de transição entre as duas etapas da Educação Básica: último 

ano da Educação Infantil e o primeiro ano do Ensino Fundamental. Moss (2011) é um autor 

que discute este processo de transição entre as duas etapas de escolaridade, levantando 

algumas possibilidades de relação entre a educação infantil e o ensino fundamental: A 

primeira e muito comum: a relação preparatória. Segundo o autor, esta relação entre as 

etapas é permeada por práticas alfabetizadoras adotadas na Educação Infantil objetivando 

preparar as crianças para a etapa seguinte. A segunda possiblidade de relação destacada pelo 

autor seria a de negação recíproca, onde não há diálogo entre os dois segmentos, ocorrendo a 

dicotomização. Uma terceira possiblidade de relação é a que o autor nomeia de relação 

reversa, na qual, seriam adotadas práticas da educação infantil no ensino fundamental. O 

autor então, sugere e defende uma relação de integração entre as duas etapas, uma certa 

convergência em que ambas apresentem um projeto comum:  

Para que possam operar juntas, é preciso examinar melhor essas diferenças e 

buscar de forma colaborativa novas concepções, valores e práticas 

partilhadas, o que pode ser conseguido mediante um ponto de convergência 

pedagógica, marcada por respeito mútuo, diálogo e construção conjunta. Em 
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outras palavras, essa relação visa uma parceria forte e igualitária criada pelo 

trabalho conjunto em um projeto comum (MOSS, 2011, p.153) 

 

Estas questões também foram muito discutidas durante o processo de implantação do 

Ensino Fundamental de nove anos, que teve início a partir da lei n.º 10.172/01, que 

estabeleceu o Plano Nacional de Educação (PNE). O PNE define diretrizes e metas de 

expansão que os governos federais, estaduais, municipais devem cumprir em um período de 

até 10 anos. O plano, promulgado em 2001, propunha a implantação progressiva do ensino 

fundamental de nove anos, com a inclusão da criança de seis anos neste segmento de ensino. 

Contudo, a ampliação do ensino fundamental para nove anos, iniciou-se, de fato, somente a 

partir da Lei nº 11.274/2006, com a exigência de que as crianças de seis anos de idade fossem 

matriculadas, obrigatoriamente, no ensino fundamental. Após a promulgação da lei, vários 

pareceres foram publicados com o objetivo de orientar os gestores e demais profissionais da 

educação sobre a nova organização e sobre as práticas pedagógicas a serem realizadas, 

avaliações e outras considerações, como o caso do documento intitulado “Ensino 

Fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação”. Como justificativa 

para tal ampliação o documento aponta:  

a)melhorar as condições de equidade e de qualidade da Educação Básica; 

b)estruturar um novo ensino fundamental para que as crianças prossigam 

nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade; c)assegurar que, 

ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças tenham um tempo 

mais longo para as aprendizagens da alfabetização e do 

letramento;(BRASIL, 2009, p. 05)  

 

Durante este processo, o MEC elaborou um documento composto de nove artigos, 

com orientações pedagógicas, ressaltando o respeito às crianças como sujeitos da 

aprendizagem. O documento, intitulado Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para 

a inclusão da criança de seis anos de idade (BRASIL, 2007) ressalta que: A criança de seis 

anos de idade que passa a fazer parte desse nível de ensino não poderá ser vista como um 

sujeito a quem faltam conteúdos da educação infantil ou um sujeito que será preparado, nesse 

primeiro ano, para os anos seguintes do ensino fundamental. ( p.08). Nota-se em seu texto 

introdutório uma certa preocupação em desconstruir a ideia de que a educação infantil é uma 

etapa preparatória. Algumas autoras citadas no referido documento farão parte do referencial 

teórico desta pesquisa, entre elas, Sonia Kramer e Cecília Goulart. Com base na legislação 
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apresentada, o Conselho Nacional de Educação (CNE) também expediu pareceres, para 

orientar a implantação do ensino fundamental de nove anos. 

Um documento mais recente, instituído pela Lei nº 13.415/2017 a Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC) orienta que a transição entre essas duas etapas da Educação 

Básica seja feita de modo atento para que haja integração e continuidade dos processos de 

aprendizagens das crianças ocorra de modo “equilibrado”. O documento diz que deva haver 

“equilíbrio entre as mudanças introduzidas”. Tal equilíbrio é sugerido para as crianças 

superem com sucesso os desafios da transição. (BRASIL, 2017, p.53) Diante de tais 

afirmações poderíamos perguntar: A que mudanças se referem? A apenas mudanças 

curriculares? Quais são os desafios da transição que precisam ser superados pelas crianças? 

Quais os desafios da transição que precisam ser superados por docentes e administradores/as 

e gestores/as? Tal documento. O documento em questão apresenta quadros de objetivos e 

aprendizagens divididos por componentes curriculares e por anos de escolarização. A 

concepção de currículo apresentada é uma visão que o reduz a conteúdos da escolarização e 

uma perspectiva de alfabetização em que prioriza-se a análise linguística. Tais concepções, 

como dito anteriormente, não contribuem para a valorização e o respeito da singularidade e 

autoria da criança. 

Desdobramentos da pesquisa: alfabetização discursiva como possibilidade de autoria e 

protagonismo infantil 

O trabalho de campo da pesquisa foi realizado na E.M. Sebastiana G.Pinho, situada no 

bairro Viçoso Jardim, no município de Niterói. A proposta foi acompanhar as crianças de 

uma turma de Educação Infantil na “sua transição” para o 1° ano. Ao final de 2018, realizei 

algumas Rodas de Conversa nesta escola onde atuo como pedagoga desde 2013. Como já era 

conhecida das crianças e frequentemente participava das Rodas de Conversa e das atividades 

que realizavam, não houve estranhamento por parte delas em relação à minha pessoa na sala 

de aula. Foram realizadas duas Rodas de Conversas na turma de 5 anos, em que a maioria das 

crianças já havia completado 6 anos de idade. Em uma das conversas, Lucas, da turma de 5 

anos, diz: 

- Acho que na sala nova vai ter muito dever e a tia nova vai colocar de castigo se eu 

fizer bagunça. 
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Nicolly, do mesmo grupo e na mesma roda de conversa, declara sua ansiedade em 

relação à nova escola: 

- Eu quero ir logo pra sala  nova pra fazer dever de casa. 

Maycon levanta e diz enquanto dá um pulo: 

- Eu acho que vai ter dinossauro de brinquedo! 

Nota-se, tanto no discurso de Lucas como no de Nicolly, que o “dever” aparece como 

fator importante nas expectativas das crianças. Já Maycon revela seu interesse pelos 

dinossauros, um dos assuntos que foi trabalhado no Projeto Animais durante o mês de  

 Já início do ano letivo de 2019 acompanhei, durante as duas primeiras semanas de 

aula, a rotina das crianças em sala de aula e nos espaços da escola. Em uma das reuniões 

pedagógicas para planejamento das atividades das primeiras semanas, foi sugerido que as 

carteiras dos alunos fossem organizadas em círculo. A professora Manuela, recém chegada à 

instituição, sendo sua primeira experiência como docente, organiza a sala dispondo as 

carteiras em círculo, conforme sugerido na reunião. Alguns dias após o início das aulas, 

Manuela relata suas primeiras experiências com a docência. Manuela queixa-se da agitação 

das crianças e da sua dificuldade em ensinar. Reparando que as carteiras estavam uma atrás 

das outras e que ela mantinha-se sentada em sua mesa à frente, o que fazia com que várias 

crianças fossem até sua mesa para solicitar ajuda na realização das tarefas escritas, que 

inicialmente tinham como propósito que as crianças aprendessem a escrever seus próprios 

nomes, copiando de uma ficha, cuidadosamente confeccionada pela professora, perguntei por 

que não havia organizado a sala em círculo, conforme tinha pensado em fazer. A professora 

disse que organizou as carteiras em círculo, mas as crianças estranharam a organização e 

pediram para arrumar “do outro jeito”.  

Isso nos revela que, muitas vezes, a criança já chega no Ensino Fundamental com a 

compreensão de seu “ofício de aluno”. Ofício este que pode ter sido apreendido durante as  

rotinas e atividades da Educação Infantil ou na expectativa cultural e socialmente aprendida 

com seus pares( irmãos, amigos ou outros familiares).Percebe-se com tais exemplos, uma 

certa conformação da criança a um papel institucionalmente determinado que reforça a sua 

passividade, que o limita a ser realizador de atividades escolares, copiador de escritas sem 
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sentido para ele, que convenciona uma única organização do espaço de aprendizagem, espaço 

este que muitas vezes, não favorece as trocas entre as crianças.  

  

Mas qual seria a relação entre ser criança na escola com a leitura e a escrita? 

 

Para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças 

 

Deus que livre vocês de uma escola 

em que tenham que copiar pontos. 

Deus que livre vocês de aceitarem 

conhecimentos “prontos”, 

mediocremente embalados 

nos livros didáticos descartáveis. 

Deus que livre vocês de ficarem 

passivos, ouvindo e repetindo, 

repetindo, repetindo… 

(Autor Desconhecido) 

 

Nossas andanças por escolas de Educação Infantil e escolas do Ensino Fundamental 

têm nos mostrado que professores/as, gestores/as, funcionários continuam se ser heróis e 

heroínas anônimos/as que reinventam a escola, em contextos tão duros como os que 

atravessamos. Tempos esses marcados por processos 190que intentam, em última instância, 

desmontar a escola pública, a partir do corte no financiamento e suas implicações, tanto no 

ponto de vista salarial, e condições de trabalho, quanto no investimento na formação e na 

garantia da infraestrutura da escola. 

A escola que vivemos no cotidiano, contudo, é uma escola complexa, na qual, além de 

processos participativos, potentes que confirmam a sua importância para as classes populares, 

encontramos também a escola do Deus me livre denunciada pelo autor desconhecido. Nessa 

escola a ênfase é dada nos conhecimentos “prontos”, mediocremente embalados em livros 

didáticos descartáveis e no cerceamento das linguagens infantis e na docilização de corpos e 

mentes.  

 
190 Em dezembro de 2016, após um golpe jurídico-parlamentar, que cassou o mandato da presidente Dilma 

Roussef, o governo Michel Temer (PMDB), que assumiu o poder, aprovou a Emenda Constitucional 95 (EC 95), 

que prevê que durante 20 anos as despesas primárias de orçamento público ficarão limitadas à variação 

inflacionária. A EC 95, não só congela como reduz os gastos sociais, com implicações diretas para as áreas de 

Educação e Saúde.  
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No que se refere aos livros didáticos, Morais e Araujo (2011) discutem as implicações 

de concepções de alfabetização, implícitas em determinados livros didáticos, pautadas na 

cópia e na repetição: 

 

São visíveis as consequências de um trabalho alfabetizador voltado para a 

apropriação de um modelo textual tão pobre, como o que encontramos nas 

cartilhas tradicionais. Produções do tipo: “A mamãe é boa. A mamãe é 

bonita. A mamãe come bolo.”, tão comuns nos cadernos e livros didáticos 

das crianças em fase de alfabetização, revelam que os alunos e alunas 

aprendem na escola que escrever não é registrar suas histórias, pensamentos 

ou desejos. Escrever é reproduzir a ideia de outro: aqui, a da autora da 

cartilha usada em sala de aula. ( p.161) 

 

 

As autoras destacam o empobrecimento do processo de apropriação do conhecimento 

e descoberta do mundo provocados pelos textos encontrados nos livros didáticos. O 

reducionismo contido em cartilhas e livros didáticos para a alfabetização, que partem do 

pressuposto que textos “supostamente mais simples” facilita o processo de aprendizagem 

pelas crianças ignoram que  

As crianças estabelecem relação entre todas as coisas e explicações para 

entender esse mundo que, cada vez mais, se abre à sua frente. É ampliando o 

olhar e aguçando os ouvidos para compreender a criança que o educador 

compreenderá a criança por trás do aluno da “alfabetização” ( SALLES E 

FARIAS ,2007, p.47).  

 

Smolka (2013) também ressalta a falta de sentido presentes nos livros didáticos e 

aponta ainda para a ideia, ainda recorrente nas escolas, de que os mesmos seriam a principal 

fonte de conhecimentos e informações sobre o mundo físico e social, quando, na verdade, 

representam apenas uma de tantas outras fontes possíveis dessas informações e 

conhecimentos. A dimensão discursiva do processo de alfabetização favorece a construção de 

sentidos. Possibilita desnaturalizar nosso olhar sobre tais práticas e atividades que se pautam 

na reprodução do conhecimento. 

A alfabetização compreendida como processo discursivo, permite que a criança se 

expresse em seus modos de ser, que seja reconhecida como produtora de sentidos e como um 

sujeito ativo no processo de apropriação da linguagem escrita. Assim como afirma Smolka 

(2013): As crianças arriscam escrever porque querem, porque podem, porque gostam, 

porque não ocupam o lugar dos “alunos” que ainda não sabem, mas daqueles que podem ser 

leitores, escritores e autores. (p.140) 
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Como fica a participação da criança aos seis e sete anos? Podemos afirmar que já 

existe na atualidade um certo consenso no campo acadêmico sobre o reconhecimento da 

criança como sujeito ativo do processo de aprendizagem e como protagonista.  Esse parece 

ser um pensamento do qual quase não se encontra discordância. No entanto, nas práticas 

cotidianas ainda o que parece prevalecer é uma concepção do aluno como sujeito passivo. O 

mito da passividade, do/a aluno/a quietinho/a em sua carteira, fazendo o dever que a 

professora passou, ou os exercícios da cartilha, ainda encontra uma representação positiva na 

escola. Um comando único para toda uma classe de vinte a trinta crianças, parece facilitar o 

trabalho da professora. O que não se percebe é que a aparente facilitação resulta no 

empobrecimento do processo ensino-aprendizagem. Práticas pedagógicas que induzem a 

repetição e a passividade, tanto nas escolas de Educação Infantil, como nas classes de 

primeiro ano, ainda são culturalmente valorizados. 

Neves, Gouvêa e Castanheira ( 2011) em pesquisa realizada  em uma escola de 

Educação Infantil e uma de Ensino Fundamental da rede municipal de Belo Horizonte, nos 

anos de 2008 e 2009, constataram que a brincadeira, centro das práticas na Educação Infantil 

passara a ser concebida em segundo plano quando as mesmas crianças chegaram ao 1° ano e 

que, ainda no primeiro mês de trabalho, se priorizava a repetição de atividades de treino 

psicomotor, demonstrando haver uma lacuna entre as propostas de trabalho dos dois 

segmentos:  ao inserir-se no ensino fundamental, as crianças depararam-se com um hiato 

entre as experiências desenvolvidas na educação infantil e as práticas educativas da nova 

escola. ( p.138) 

Na perspectiva bakhtiniana (1981), no entanto, a língua é um processo enunciativo 

discursivo que se constitui na interação verbal. A palavra está sempre carregada de um 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial.  

Compreendendo que o objetivo da alfabetização não é ensinar certos conceitos, 

ampliar vocabulário, limitar o ensino à codificação e decodificação de letras entre outros tão 

difundidos na escola, destacamos sua contribuição para a formação social, pessoal e cultural 

do indivíduo. É desenvolver sua capacidade de apreciação estética e sua capacidade de 

compreender visões de mundo divergentes e convergentes. Conceber a dinâmica escolar 

nesse enfoque supõe repensar a tendência homogeneizadora e padronizadora que impregna 

muitas práticas alfabetizadoras em curso no cotidiano escolar. O desafio para a constituição e 
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consolidação de uma alfabetização nessa perspectiva exige, sobretudo, a diversificação das 

práticas pedagógicas em que a professora entenda a leitura e escrita como um fenômeno 

artístico, linguístico e histórico-social.  

Muitas propostas para a aprendizagem da leitura e da escrita, geralmente, se limitam a 

responder questões sobre os textos lidos ou a representar as histórias através de peças de 

teatro, com falas decoradas. A criação de novas histórias ou a intertextualidade são propostas 

que exigem da professora tempo, dedicação e criatividade. 

Sendo assim, o que podemos perceber é que não há mais sentido em se trabalhar com 

os alunos os textos “artificiais” encontrados em cartilhas sem nenhum caráter estético. À 

medida que têm a chance de escrever, as crianças vão arriscando possibilidades, 

estabelecendo relações e avançando em sua compreensão. Ao serem postas diante do desafio 

de escrever, são “desafiadas” a pensar e, consequentemente, levadas a desenvolver a 

criatividade, a organizar o pensamento, a expressar seus sentimentos e/ou a se posicionar 

frente às questões do mundo. A escuta, a participação e a negociação são ações que estão 

presentes no cotidiano escolar e desse modo, o/a professor(a) debate com a turma desde os 

temas que serão estudados até o modo como serão realizados os estudos. (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2007) 

 

Conclusões que nos incitam a novas interrogações 

 

Ao conceber o processo de alfabetização em sua discursividade, como prática social, 

como produção e produto da atividade humana, a criança não fica reduzida à condição de 

aluna/o que copia e reproduz, mas sim é reconhecida como sujeito que elabora e reelabora a 

linguagem. Muitas vezes, didatizamos a leitura e a escrita e, desse modo, fazemos dela, um 

produto feito para atender os objetivos da escola. O fato é que, quando pensamos em algo que 

é escolarizado ou algo que seja produzido para a escola, pensamos em algo exclusivamente 

escolar e, muitas vezes, este perde sua qualidade artística para ganhar uma qualidade 

pedagógica. Este talvez seja um dos problemas na alfabetização: tratar a leitura e escrita 

como prática da escola, quando na verdade, é uma prática social. 

A criança aos 4, 6 ou 10 anos se apropria e produz cultura através também das 

linguagens simbólicas e não apenas através da linguagem escrita, considerando que esta 
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criança continua em um contexto onde há circulação de imagens, seja nas páginas da internet, 

ou em pinturas, ou sons, gestos ou em símbolos, como por exemplo, os emoticons. Todos 

esses produtos culturais podem ser lidos e produzidos pelas crianças, mas para que sejam 

lidos e produzidos, as crianças precisam continuar a ter contato com essas diferentes 

linguagens no Ensino Fundamental. Desse modo, é importante que o processo de 

alfabetização não se restrinja apenas ao uso e exercício da linguagem escrita. A alfabetização, 

assim compreendida, é um processo sociocultural muito amplo, que envolve competências de 

comunicação em diversas linguagens (textual, visual, audiovisual, corporal etc.). Que as 

práticas de alfabetização sejam mais sensíveis e incentivadoras das manifestações plurais da 

criança. 
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Narrativa de uma pratica alfabetizadora em uma perspectiva discursiva191 

 

Magda Guedes de Medeiros e Albuquerque 

Escola de Formação Paulo Freire – SME RJ 

 

Resumo: Nesse trabalho, buscamos apresentar as possibilidades de uma perspectiva discursiva na prática 

alfabetizadora. Ao abordar questões sobre leitura e escrita envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem a partir da narração de uma experiência, colocamos em evidência os sujeitos envolvidos 

nessa prática, bem como as ressignificações elaboradas pelos mesmos. Pretendemos, assim, demonstrar o 

processo que envolve a leitura e a escrita das crianças como um processo dinâmico de interlocução e 

interação de múltiplos sujeitos. 

 

Palavras-chave: Prática alfabetizadora. Alfabetização. Infância. 

 

Há tempos nos deparamos com os problemas que envolvem a alfabetização das crianças. 

Refletir sobre a leitura e a escrita, as relações de ensino e oralidade e pensar que a linguagem é 

uma atividade essencialmente social, histórica e cognitiva presente nas práticas dos falantes da 

língua materna, nos leva a perceber a alfabetização como um processo discursivo que se dá na 

interlocução e na interação.  

Nesse sentido, perceber a importância das interações e interlocuções no espaço da sala de 

aula, permitindo que a criança fale sobre as suas experiências e valorizando os seus saberes, nos 

leva a conhecer e compreender o que elas nos revelam através das múltiplas linguagens – nos 

seus gestos, desenhos, escritas e milhares de experiências narradas. À abertura dessa 

interpretação, possíveis caminhos podem ser trilhados para um trabalho rico, vivo e 

investigador, cujas reflexões considerem o que pensam as crianças nas suas escrituras.  

Sendo assim, buscamos discutir as possibilidades de uma perspectiva discursiva na 

prática alfabetizadora a partir de uma experiência própria, vivenciada em sala de aula. Nesta 

travessia, buscamos tecer os fios dessa abordagem e da minha prática, na qual a literatura está 

sempre presente no cotidiano escolar, pois é dela que nascem os projetos e neles emergem os 

gêneros discursivos que serão trabalhados com a turma. 
 

191 Este trabalho é uma adaptação de parte do 3º capítulo da minha monografia, “Gestos mínimos, resultados 

máximos: narrativas de práticas alfabetizadoras numa perspectiva discursiva”, apresentada ao Curso de 

Especialização Saberes e Práticas na Educação Básica-Alfabetização, Leitura e Escrita, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, como requisito para conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu, no ano de 2013. 
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Pensar na prática alfabetizadora na perspectiva em questão significa situar a linguagem 

como o “lugar de constituição de relações sociais, onde os falantes se tornam sujeitos” 

(GERALDI, 2006, p. 41). É na interlocução, através de práticas sociais mediadas pela 

linguagem, que o sujeito, nesse caso a criança, vai se constituindo a partir das situações de 

aprendizagens na vida, em seu contexto sócio-histórico e cultural. Portanto, em nossa 

perspectiva, consideramos a criança como sujeito detentor de saberes e quando esta adentra no 

universo escolar, os traz consigo. 

Dessa perspectiva, é fundamental que a fala tenha espaço na sala de aula. Num diálogo 

constante, as crianças interagem e constroem seus enunciados. Elas sentam, então, em grupo – 

todos os dias, com os lugares sendo escolhidos por elas livremente – para que nesse espaço seja 

possibilitada não só essa interação, como também a mediação de alunos mais experientes com 

outros.  

O “cantinho” da leitura, espaço circunscrito na sala de aula, é substituído pela sala 

“espaço de leitura”, pela qual mergulhamos em diferentes gêneros literários, cujos suportes 

textuais são manuseados por todos. O livro é selecionado pela sua diagramação, ilustração, 

enredo, gêneros, entre outros aspectos, com vista a aguçar a curiosidade, o imaginário, a 

criatividade das crianças.  

No primeiro momento da contação de histórias, sentamos juntos e conversamos sobre a 

obra escolhida, explorando o material e levantando hipóteses. Na apresentação da capa, os 

alunos fazem suas leituras de imagens, revelando suas interpretações sobre o que é mostrado. 

Conversamos sobre o autor – perguntando o que ele faz, se alguém o conhece – e fazemos a 

leitura do título, quando outras hipóteses sobre a história vão sendo levantadas.  

Nesse momento, o livro ultrapassa a sua materialidade ao proporcionar discussões que 

vão além da narrativa, enriquecendo o conhecimento dos alunos – por exemplo, no trabalho com 

o livro Era uma vez um gato xadrez, a palavra xadrez é trabalhada em várias situações a partir 

das experiências dos alunos: uns a remetem à roupa da festa junina; outros ao jogo; e alguns 

estabelecem relações de aspecto semântico, partindo da roupa e dando exemplos de outras 

vestimentas e jogos.  

Nas hipóteses de cada um, percebemos a diversidade dos diversos olhares, das diferentes 

interpretações; nas interlocuções, as experiências e conhecimentos vão sendo revelados, abrindo 

sempre novos caminhos para que a professora leve em conta esses discursos e os utilizem como 

ferramentas para desenvolver também o seu trabalho, a partir da realidade, experiências, 

vivências, enfim, do conhecimento de mundo que os alunos trazem para esse espaço. 
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No decorrer da leitura da história, eles vão confirmando ou não as hipóteses levantadas 

anteriormente. Quando há dúvidas no significado de alguma palavra, caso alguma criança a 

manifeste, buscamos esclarecê-las dentro do contexto, de uma maneira natural e espontânea de 

uma roda de conversas – esses esclarecimentos podem ser feitos pela professora ou por outra 

criança.  

Ainda no que diz respeito à prática da contação, é importante levar em consideração que 

“contar história” não se traduz em apenas ler o que está escrito, mas há toda uma leitura 

permeada de gestos, expressões, entonações, caracterizações e imitações que dinamizam e criam 

uma ambiência com a qual os alunos demonstram um envolvimento.  

A partir da elaboração de um projeto pedagógico que tem como objetivo estimular o 

contato das crianças com a literatura, desenvolvendo habilidades na leitura e na escrita, o 

planejamento – que tem como base nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa e orientações curriculares do Município do Rio de Janeiro – contempla o trabalho 

com os diferentes gêneros. Não obstante, é preciso ressaltar que esse mesmo planejamento é 

sempre flexível, posto que a relação ensino-aprendizagem é uma relação dialógica. Ademais, 

busca-se desenvolver as habilidades e competências nas diferentes áreas do conhecimento. 

 

Experiência de uma prática alfabetizadora 

Considerando a linguagem enquanto produção humana ocorrida na história, através das 

interações sociais, nos diálogos vivos (KRAMER, 2007, p.103), destaco a atividade com o livro 

Era uma vez um gato xadrez, de Bia Villela (Figura 1), realizada no ano de 2012. Dado o início 

à contação da história, ao desenrolar da narrativa, as crianças demonstravam interesse em ouvi-

la e percebiam a sonoridade do texto nas palavras que rimavam.  

No final da narrativa, a autora faz um convite ao leitor: para que ele repita a história, caso 

tenha gostado. Os alunos aceitam o convite e relemos a história muitas outras vezes. Entre gatos 

coloridos e versos rimados, as crianças vão memorizando o texto, ora pedindo para eu repetir, 

ora buscando maneiras diferentes de fazer – por exemplo, em forma de jogral, com as crianças 

do lado esquerdo recitando em alternância com as crianças que sentavam do lado direito.  

 

 

Figura 1: Capa e trecho do livro Era uma vez um gato xadrez. VILLELA, B. Era uma vez um gato 

xadrez. São Paulo: Escala Educacional, 2006. (Coleção SIM). 
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Percebendo o interesse do grupo, propus que eles contassem oralmente a história do gato 

para outras crianças da escola e eles ficaram animadíssimos. Em meio àquele alvoroço, um 

aluno sugeriu que eles se vestissem de gatos para que apresentassem uma dramatização da 

história e todos concordaram. Em diálogo constante, íamos organizando o trabalho. Nessa 

interação, o planejamento feito por mim sofria reelaborações para atender às demandas dos 

alunos e estar contextualizado com as propostas. 

Perguntei, então, o que era importante para realizarmos a dramatização e os alunos 

responderam, entre roupas e ensaios, a necessidade de divulgar. Quando questionados de como 

poderíamos fazer essa divulgação, alguns sugeriram cartazes como os que eles viam no muro da 

quadra da escola de samba Salgueiro – que faz parte da realidade social do bairro.  

Através da escrita coletiva, íamos analisando as condições do texto: o que escrever? Por 

que escrever? Para quê? Como? Na organização do texto também era considerado a sua 

estrutura, forma, linguagem. Assim, definíamos o modo de dizer e o que teríamos que colocar 

nos cartazes – os alunos, com seus conhecimentos de mundo, apontavam a necessidade de 

constar o assunto, a data, o local e a hora. As crianças escolheram seus personagens, prepararam 

seus figurinos, ensaiaram e apresentaram-se para o público.  

Vale ressaltar que nesse trabalho em que se coloca o discurso do aluno no centro do 

processo, não deixamos de fora os conhecimentos linguísticos necessários para apropriação do 

sistema de escrita alfabética e para o aprendizado do que é estável na estrutura composicional do 

texto. 

De volta à sala de aula, minha proposta de produção de texto foi que eles escrevessem 

um “era uma vez não mais um gato xadrez”, criando histórias rimadas a partir de seus nomes. 

Num primeiro momento, oralmente, as crianças contavam suas histórias e buscavam nas suas 

experiências, seus repertórios, palavras que rimassem, construindo suas narrativas de forma 

espontânea. Nessa interlocução, ampliavam seus conhecimentos quanto a sonoridade das 

palavras e demonstravam prazer na atividade. 

Conforme Ludmila Thomé de Andrade (2011), existem cinco espaços discursivos que 

nos ajudam a dar forma ao trabalho com a linguagem na concepção até aqui discutida. São eles: 

a voz do aluno, a escrita espontânea, a negociação de sentidos, a revisão ou refacção e a 

publicação. Segundo Andrade, o objetivo maior de considerar a voz do aluno é construir uma 

perspectiva discursiva na sala de aula e manter uma interlocução entre os sujeitos.  

Na oralidade, a criança elabora seus pensamentos através de uma atividade de reflexão 

sobre a língua em contexto de uso, em situações reais de interação comunicativa no cotidiano da 

sala de aula: 
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O aluno ocupa sua vez, expõe suas compreensões ou interpretações individuais, 

e ambas são consideradas na continuidade e desenvolvimento do processo. Para 

se aprender a escrita, proponho uma aproximação pela via da oralidade, as 

leituras sendo objeto de comentários que engendrarão movimentos 

epilinguísticos, situados sobre o linguístico, recobrindo o que se faz com a 

língua, produzindo um espaço de distanciamento sobre o trabalho linguístico 

propriamente dito. O que o aluno sabe a respeito da língua (um saber intuitivo) 

é considerado válido apreciado como interessante e útil. Ele aprende que se 

podem mobilizar saberes sobre a oralidade para se aprender a escrita. 

(ANDRADE, 2011, p.2) 

 

Na leitura de Era uma vez um gato xadrez, através de toda a interlocução ocorrida numa 

atividade enriquecedora, que se deu através da oralidade e do coletivo, os alunos apresentavam 

suas ideias e sugestões que, socializadas e discutidas, eram aceitas ou refutadas pelo grupo. É 

nesse trabalho de elaboração conjunta que se dá o movimento interdiscursivo e intertextual, 

como propõe Ana Luiza Bustamante Smolka (2001): 

Movimento interdiscursivo porque trabalhado no espaço da elaboração, de 

interação enunciativa, na relação dialógica entre as crianças. Movimento 

intertextual porque incorpora os dizeres dos outros, articula várias vozes. 

(SMOLKA, 2001, p. 97) 

 

Num segundo momento, de produção textual, cada aluno construiu seu texto através de 

escrita espontânea, sem preocupação com a ortografia. A liberdade de um espaço de produção de 

escrita espontânea é fundamental para a construção do aluno-escritor e do processo de 

alfabetização, pois como ressalta Andrade: 

A escrita espontânea tem o objetivo mais amplo de construção inicial de uma 

postura de escritor. Por ser um espaço pragmático de liberdade, não deve ser 

controlado, para que se dê como um início de processo, momentos necessários 

para se estenderem em outras etapas de trabalho. Ensina-se, com essa 

priorização, que a prática da escrita deve passar por um momento de criação, de 

querer dizer, que deve ser espontâneo. [...] O importante a observar é que o 

sujeito que escreve se expressa, e assim também se constrói, pela ação de 

produzir linguagem, numa ação de comunicação. (ANDRADE, 2011, p.3) 

 

Nesse momento de escrita espontânea, o importante é o querer dizer (SMOLKA, 2001) 

livre do sujeito, com a autoria, de cada um, à sua maneira. Em meio a esse processo, a escrita 

“começa a constituir um modo de interação consigo mesmo e com os outros, um modo de dizer 

as coisas”, no qual estão não só modelos, padrões e organizações sociais, mas também a 

constituição do sentido (SMOLKA, 2001, p.102). Assim, observamos como, nesse processo, as 

próprias crianças se transformaram em personagens da história, (re)significando-a, ao revelar 
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situações de suas vidas, do cotidiano, articulados com outras realidades e outros dizeres, na 

construção de seus textos. 

Após esse momento, foi combinado a revisão das suas produções. Ao realizar, 

inicialmente, uma releitura dos textos, muitos alunos percebiam algumas omissões, trocas, 

inversões de letras na leitura das palavras e faziam suas próprias correções. Posteriormente, uma 

segunda releitura foi realizada oralmente e com a mediação entre os sujeitos, professora e 

alunos, na (re)construção coletiva do texto, em um processo de negociação de sentido 

(ANDRADE, 2011): 

A oralidade concentra-se sobre a materialidade textual – um texto proposto 

por algum dos escritores do coletivo do grupo. [...] A glosa é proposta como 

atividade que constrói saberes pelo dialogismo, das trocas verbais entre 

alunos e entre alunos e professor. Enseja-se a construção de categorias 

metalinguísticas, pois os comentários acabam assumindo um vocabulário 

relacionado a categorias de análise da língua. Constrói-se uma concepção da 

língua como matéria maleável [...] As variedades são múltiplas, pois há 

escolhas a serem feitas, mas estas também são limitadas – não são 

quaisquer, nem são infinitas. Formam-se escreventes autores pela discussão 

da leitura do texto, pela interpretação de textos que não têm respostas 

fechadas. Abordam-se a polissemia e a ideologia dos textos, formando-se 

sujeitos críticos, como sujeitos interpretativos. (ANDRADE, 2011, p.3) 

 

No momento de refacção do texto, os alunos corrigiam seus textos, reescrevendo-os 

individualmente, buscando dar um acabamento à sua produção, acrescentando a parte ilustrativa 

desta (Figura 2). Segundo Andrade (2011), essa etapa é um encaminhamento para a próxima, na 

qual se concebe o texto em sua materialidade, isto é, em seu suporte, e que marca sua circulação 

no mundo social com sua publicação. 

 

 

Figura 2: Produções de texto individual, com escrita espontânea e reescrita de alunos do primeiro ciclo. 

Arquivo pessoal. 

 

Depois desse momento de refacção e ilustração, fizemos a montagem de um livro com as 

histórias escritas pelos alunos. Com a publicação dos textos em um livro de autoria das próprias 

crianças, elas se viam e se reconheciam como produtores de conhecimento e cultura. Essa 

dimensão, de realizar práticas enriquecedoras e com sentido para os alunos, é fundamental no 

processo de alfabetização, inclusive porque, sendo os gêneros textuais fenômenos históricos, 
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profundamente vinculados à vida cultural e social (MARCUSCHI, 2002), fruto de trabalho 

coletivo, eles contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. 

A partir da feitura do livro, a circulação e a interlocução passaram a se dar não somente 

dentro do ambiente escolar, mas também fora desse espaço, uma vez que os alunos expressavam 

o desejo em levar o livro para ser lido em casa para outras pessoas. Assim, a partir desta 

experiência, as crianças podiam perceber a função social da leitura e da escrita. O trabalho 

desenvolvido apresentou-se, então, dentro de uma perspectiva discursiva, numa proposta de 

letramento na alfabetização, uma vez que 

Letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita, em 

um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam com as 

necessidades, valores e práticas sociais. Em outras palavras, letramento não é 

pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de 

práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem 

em seu contexto social. (SOARES, 2000, p.72) 

 

Trabalhar numa perspectiva discursiva e sócio interacionista é ter o aluno no centro do 

processo, na interação de uns com os outros, onde o desenvolvimento se dá através da mediação 

entre sujeitos e o conhecimento se constrói de modo partilhado. Além disso, para se pensar a 

alfabetização através da proposta de letramento é necessário considerar as práticas sociais que 

são intrínsecas à leitura e à escrita com as quais os sujeitos se envolvem no seu contexto social. 

Por exemplo, durante a realização deste mesmo projeto, com o objetivo de trabalhar o verbo 

como ação, escrevi no quadro a frase: “O gato bebe leite”. Fui interrompida pela fala de um 

aluno que dizia: -Meu gato não bebe leite, come ração.  

Impactada pela fala, que me fez refletir, reexaminei aquela experiência e busquei 

respostas e estratégias mais efetivas, trazendo o aluno novamente para o centro do processo. 

Refazendo o percurso, fui registrando a experiência desse sujeito, o aluno, com o seu gato. Sem 

ter a preocupação de que a palavra “ração” é escrita com cedilha e poderia ser algo considerado 

“difícil” para o início da alfabetização, aproveitei para informar que não existem palavras que 

começam com cedilha e esta só vem seguida das vogais “a”, “o”, “u” e nunca seguida das vogais 

“e”, “i”. Enfim, trazendo informações sobre a língua que são necessárias aos alunos que estão se 

alfabetizando. 

Outras vozes, de outros alunos, foram surgindo em diferentes relatos sobre outros 

animais, enriquecendo o diálogo. Destacamos e listamos o nome dos animais que apareceram e 

pesquisamos sobre eles na internet, assim os alunos ampliavam seus conhecimentos, através do 
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gênero artigo científico. Neste momento, a interdisciplinaridade tomou conta do trabalho, ao 

vermos diversas áreas do conhecimento se entrelaçando.  

Nesse sentido, essa experiência demonstra como é importante considerar na prática 

alfabetizadora que, conforme aponta Bakhtin, um enunciado sempre pressupõe enunciados que o 

precederam e que lhe sucederão, de modo que ele nunca é o primeiro, nem o último, mas sim o 

elo de uma cadeia e não pode ser estudado fora dessa cadeia (BAKHTIN, 2003, p 375). Segundo 

Bakhtin, o locutor e receptor não interagem com a linguagem como se ela fosse um sistema 

abstrato de normas, mas como uma abordagem histórica e viva da língua. O princípio da 

linguagem em Bakhtin está envolto nas relações dialógicas, através da interação verbal, que 

ocorre através das enunciações presentes no diálogo cotidiano, na leitura de um livro, na 

produção literária, entre outros. 

  

Conclusão 

Desde o nascimento, a criança se comunica por gêneros e está imersa na cultura escrita. 

O papel da escola é trabalhar numa relação dialógica, fazendo-a perceber o funcionamento dos 

elementos constitutivos da língua materna que possibilitam esses discursos. No papel de 

professor reflexivo, percebendo a linguagem como interação entre os sujeitos, resignifiquei a 

minha prática com o olhar atento para o que as crianças falam, retomando a concepção da 

alfabetização numa perspectiva discursiva. Nesta perspectiva, se ampliam as possibilidades do 

professor e as oportunidades para as crianças avançarem na construção do conhecimento. 

Toda essa experiência foi muito rica. Narrá-la não é somente refletir sobre a prática 

alfabetizadora, mas é também revelar um “saber fazer” da educadora que foi sendo construído 

na e a partir da experiência. Portanto, como aponta Tardif, revelo aqui “saberes experienciais” 

que resultam do próprio exercício da minha atividade profissional enquanto professora-

educadora. Saberes esses que são “produzidos por meio da vivência de situações específicas 

relacionadas ao espaço da escola e às relações estabelecidas com alunos” (TARDIF, 2004. p. 

38).  

Outra dimensão importante desse processo é o ato do registro da escrita. É através dos 

escritos espontâneos dos alunos, transcritos na íntegra e corrigidos no coletivo, sem apontar 

como errado, sem expor a criança, que mostramos, em constante diálogo, que existem formas 

diferentes das pessoas pensarem, falarem e escreverem, mas que existe uma escrita convencional 

que precisamos estar pensando para aprender o sistema e ampliarmos nossas formas de 

interlocução com outros falantes e escreventes. Era então através da mediação, do diálogo, na 
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interlocução com eles, que os textos eram (re)escritos, a partir da voz do aluno, respeitando a sua 

autoria, mas refletindo sobre a língua.  

Sendo assim, através das múltiplas linguagens e da interlocução com as crianças, a 

alfabetização ganha sentido em práticas sociais vivas, numa proposta de letramento onde os 

gêneros discursivos se fazem presentes. É nos eventos de letramento vivenciados na sala de aula 

que podemos levar as crianças a dominar os distintos usos da língua nas diferentes esferas 

discursivas de textos de uma infinidade de gêneros – literários, publicitários, dentre outro – 

considerando a prática social da leitura e da escrita. 
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Resumo: Muito tem se discutido nos dias atuais sobre o trabalho realizado com a leitura na educação 

infantil. Ler e contar histórias para os bebês é proporcionar aos mesmos a inserção em um mundo de 

magia, descobertas e curiosidades. Uma creche de Juiz de Fora realiza práticas de leituras com os bebês e 

reorganiza seus espaços possibilitando assim aos responsáveis e as crianças o contato com os livros e 

acesso ao acervo da instituição. As estratégias utilizadas pela instituição são diversas: propõem 

organizações diversificadas do espaço, da escolha e confecção de livros de literatura infantil e práticas de 

leitura do professor para e com a criança e da criança. Essas experiências de literatura com/para os bebês 

no cotidiano da creche enfatizam a importância das narrativas e do ato de ler como principal fonte de 

entrada para a linguagem. 

 

Palavras- chave: Literatura. Bebês. Educação Infantil. 
 

Abstract 

Much has been discussed in the present day about the work done with reading in early childhood 

education. Reading and telling stories to babies is to provide them with insight into a world of magic, 

discoveries and curiosities. A nursery in Juiz de Fora performs reading practices with babies and 

reorganizes their spaces, thus enabling parents and children to contact books and access the institution's 

collection. The strategies used by the institution are diverse: they propose diverse organizations of space, 

the choice and preparation of children's literature books and reading practices of the teacher for and with 

the child and the child. These literature experiences with / for infants in the day-care center emphasize the 

importance of narratives and the act of reading as the main source of input into language. 

 

Keywords: Literature; Babies; Child education. 

 

 

1- Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo compartilhar as experiências vivenciadas por uma 

creche da cidade de Juiz de Fora que envolve as práticas de leitura. A mesma desenvolve 
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práticas de leitura com os bebês possibilitando a interação das crianças com os livros, interação 

criança e criança, criança e adulto e creche e família. 

 A creche apresentada neste projeto atende crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses, em 

período integral perpassando um total de 110 crianças. O processo de ingresso dessas crianças se 

dá por critérios de vulnerabilidade social e legislação vigente, por meio de uma classificação a 

partir do cadastro realizado pelos responsáveis. O processo de cadastramento das crianças é 

realizado pela Secretaria de Educação/ SE e o acompanhando da movimentação das vagas 

também é realizado pela SE. 

 Desde a promulgação da Lei nº 9394/96 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN/96) iniciou em todo o país um movimento dos municípios para a transição das creches 

da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Educação a fim de cumprir o que trata 

em seus art. 29 e 30 respectivamente, sobre a inclusão das creches na educação básica: 

 
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. (grifo nosso) 

A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 

idade; (grifo nosso) 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

 

 Em Juiz de Fora essa transição se efetivou no final de 2008, com a celebração do 

Convênio nº 17496/2008, celebrado entre o Município e a associação que administrava as 

creches. Assim, a partir de 2009 as creches passaram para a responsabilidade da Secretaria de 

Educação de Juiz de Fora no que se refere à fiscalização, registro, formação continuada dos 

profissionais e acompanhamento pedagógico. Com intuito de organizar e dar transparência ao 

processo de entrada e saída das crianças nas instituições, a SE/JF assumiu a partir de 2010 o 

Cadastro para o ingresso das crianças de 0 a 3 anos e a distribuição das vagas nas referidas 

unidades. 

Atualmente esta creche é administrada por uma instituição parceira com a prefeitura de 

Juiz de Fora/ Secretaria de Educação, a partir do Edital nº 06/2017 – CHAMAMENTO 

PÚBLICO - Seleção de organizações da Sociedade Civil para a execução de serviço educacional 

no âmbito do município de Juiz de Fora– MG, baseado na Lei 13.019/2014 que estabelece o 

regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. 

A Secretaria de Educação continua com a mesma responsabilidade de atuação junto às 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1272  

 

instituições, porém, com maior rigor no monitoramento e avaliação do atendimento às crianças e 

à comunidade de forma a atender os princípios e objetivos expressos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil e em outras legislações vigentes. 

  

2.1- A leitura com bebês 

 

Durante muito tempo acreditava-se na “incapacidade” dos bebês. Seres pequenos e 

indefesos, totalmente dependente dos adultos sem vontade própria ou atos intencionais. 

 
Pelo senso comum, muitas vezes eles são vistos pelo viés da fragilidade e da 

dependência, na perspectiva da incompetência. É comum que sejam percebidos 

pela incapacidade de andar, falar ou apresentar autonomia em face das 

necessidades biológicas. Você deve perceber que são tratados como aqueles que 

“ainda não” realizam várias ações que habitualmente marcam o 

desenvolvimento e a sociabilidade das crianças mais velhas. (GUIMARÃES, p. 

49) 

 

Porém, atualmente o que vemos nos berçários das instituições de educação infantil 

desafia qualquer visão de bebês como seres incapacitados. Eles se revelam como seres potentes 

e ativos desafiando nossos conceitos. 

 

O cotidiano tem nos mostrado que os bebês são curiosos, inventivos, 

poéticos, brincantes, cantantes, dançantes, imaginativos. Gostam de 

histórias, pedem, escolhem. Apreciam uma boa leitura e contação. 

(GOMES E TORRES, 2018, n/p) 

 

 

 Muitas pessoas podem pensar que a criança só irá realizar o ato da leitura a partir 

de seus 6 ou 7 anos de idade. López (2016) desconstrói essa idéia e nos traz uma concepção de 

leitura que ultrapassa a decodificação somente das letras. 

 

“Lemos o mundo” desde o nascimento e desde a vida intrauterina 

também, se tomamos como referência a voz da mãe, primeiro signo de 

contato com a cultura, com os atos das palavras. A leitura é nutrida por 

múltiplos estímulos, entre eles e fundamentalmente, o da literatura. Uma 

literatura que, muitas vezes, não é registrada como tal, porque nasce das 

intenções espontâneas de qualquer mãe, pai, avô, avó ou professora que 

se veja diante de um bebê e que, neste contato, ativa um reservatório de 

vivências próprias, muitas vezes adormecidas, associadas à própria 

infância. Cantigas de ninar, acalantos, brincadeiras com os dedos a tocar 

o corpo do bebê e alguma canção balbuciada no ritmo do olhar, do 

sorriso ou do choro do bebê. (LOPÉZ, 2016, p. 14) 
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Narrar constitui a principal fonte de entrada para a linguagem. Para a autora os bebês 

precisam, desde o berçário vivenciar essas experiências narrativas, elas podem surgir em 

momentos de organização do cotidiano (agora irei pegar o seu suco e depois iremos para o 

parque) quanto as narrações poéticas, que alimentarão o imaginário das crianças. 

Daí a grande importância dos vínculos afetivos com os bebês, as relações de cuidado no 

berçário, são relações de trocas e cumplicidade entre educador e bebês que influenciarão o 

desenvolvimento psíquico e poético das crianças. 

 
Todas as crianças lêem desde o exato momento em que chegam ao mundo, 

leituras “emancipatórias”, poderíamos dizer, uma imersão na língua materna 

que permite começar a construir sentidos aos infinitos estímulos que as rodeiam 

e ninam nos feitos da cultura e da vida biológica. Ao nascer, as crianças 

começam imediatamente a fazer a mais difícil das aprendizagens: compreender 

os signos trocados pelos seres humanos ao seu redor e apropriar-se deles para se 

fazer compreender pelos outros. (LOPÉZ, 2016, p. 16) 

 

Quando trabalhamos com bebês, aprendemos no decorrer do tempo a interpretar choros e 

balbucios, assim como gestos e movimentos. 

Segundo Lopez (2016) quando interpreta essas ações o adulto traduz em palavras as 

sensações do bebê, ou através de sua fisionomia e seu olhar. A criança constrói, a partir do que 

vê na expressão do adulto, uma série de signos vitais para sobreviver: aprende a se acalmar, 

aprende a esperar, sente-se querida, reconfortada, sabe que é aceito, percebe a preocupação, o 

carinho; quando uma série de feições ligadas ao afeto. E assim, a criança começa a “ler”: 

 

Lê vozes, sons, gestos, espaços, lê o tom corporal de quem a carrega, lê cheiros, 

lê com todos os sentidos. Lê ininterruptamente, até que começa a emergir a 

fantasia, essa mesma fantasia ou espaço imaginário que a mãe, ou outro adulto, 

facilitou quando tranquilizou, organizou e deu sentido ao que parecia caótico. 

(LOPÉZ, 2016,p. 18) 

 

O bebê vai aprendendo a discriminar sons, palavras e entonações. Essa capacidade de 

diferenciar é uma das ferramentas básicas para a construção do pensamento. 

Poderíamos dizer que aí está o início do pensamento abstrato, das operações lógicas, da 

matemática, da leitura e da escrita. Para Lopez (2016) A leitura é uma atividade muito mais 

ampla que ler livros: é procurar signos e construir sentidos. Winnicott (1993) dizia que a criança 

tenta ler o rosto de quem a cuida “do mesmo modo quando olhamos o céu para ver se vai 

chover”. Essa ação da criança ao ler o rosto do adulto para sobreviver é uma construção 

intimamente ligada à leitura dos livros, à atenção sobre uma imagem, um gesto das mãos ou 

algum tom, na série de significantes que fazem a metáfora. 
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É necessário indagarmos os efeitos da cultura de cuidados, que envolvem a 

relação de estabelecer vínculos nos primeiros tempos da vida. No momento do 

nascimento, a linguagem é, para o bebê, algo praticamente alheio. O que o une 

às marcas culturais da língua de sua família são as lembranças filtradas da 

linguagem, aquilo que ele escutou desde o ventre materno. Pouco a pouco, o 

bebê associa o que vê ao que escuta e aos gestos de seus cuidadores. (LOPÉZ, 

2016, p.21 ) 

 

 As interações entre adultos e crianças são de extrema importância para proporcionar os 

estímulos que serão fundamentais para todo esse desenvolvimento da leitura. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil/ 2009 em seu artigo 9º, 

explicita que os eixos norteadores das práticas pedagógicas devem ser as interações e 

brincadeiras. Em seu inciso III – Experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos, a 

Diretrizes orientam que as práticas das instituições devem possibilitar a apreciação e interação 

das crianças com a linguagem oral e escrita, de forma que a cultura da criança, histórias contadas 

por seus familiares sejam valorizadas e novas linguagens experiências sejam adquiridas em seus 

repertórios. 

 Quando a criança ouve e reconta histórias, ela experimenta o prazer de relatar o que 

vivenciou em casa, os filmes que assistiu, as histórias que ouviu, suas experiências e outras 

histórias que conhece. 

 

Contribuem para as experiências narrativas livros de pano, de papelão, de 

plástico, com imagens para a criança “ler” sozinha, com um amigo ou com a 

professora e seu agrupamento, em um espaço aconchegante da sala, com tapetes 

e almofadas para sentar-se; um baú com os tesouros, os livros, que as crianças 

podem levar para casa para que os pais continuem a experiência da leitura. As 

crianças gostam de ouvir histórias e também de fazer comentários. Não gostam 

de ficar apenas ouvindo, caladas. Querem participar da história. Vão se tornando 

leitoras, ouvindo, vendo, falando, gesticulando, lendo, desenhando sua história, 

construindo novas histórias. (KISHIMOTO, 2010, p. 7). 

 

 Segundo Silva e Nascimento (2018) ouvir histórias e folhear livros é importante para o 

bebê, através da leitura a criança irá desenvolver a imaginação e assimilar elementos da sua 

cultura, além disso, esse contato insere a criança no universo das letras. Ainda para os autores 

“Ler para a criança quando ela ainda é bebê constitui o primeiro e importante passo para 

formarmos uma sociedade de leitores”. 

 

Ao ler um livro ou contar uma história olho no olho com os bebês, você poderá 

notar que eles repetem sons, observam atentos, mimetizam movimentos faciais 

e gestuais que você realiza. Trata-se de uma oportunidade importante de 
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incremento das interações, de sensibilização para o outro, de experiência 

afetiva e de linguagem. (GUIMARÃES, p. 61) 

 

 Em torno de dois anos,  vemos comumente as crianças imitando o adulto, ou mesmo 

outra criança, ou alguma situação cotidiana como embalar uma boneca ou elaborando uma 

refeição. A imitação nessa faixa etária não é literal, mas sim um ajustamento dos gestos a um 

modelo, que surge de impressões de diferentes origens. 

 

2.2- Uma instituição de educação infantil e suas práticas de leitura 

 

O trabalho com a literatura deve começar desde cedo. A leitura na primeira infância tem 

sua importância pois amplia o vocabulário da língua e o repertório simbólico, capaz de fazer a 

criança compreender o mundo e interagir  aumentando sua capacidade de pensar e elaborar 

soluções para diversas situações vivenciadas por ela. 

Na creche Comunitária Leila de Mello Fávero, localizada no bairro São Pedro, da cidade 

de Juiz de Fora, esse contato se dá de diversas formas na Contação de história: 

- Quando são apresentados às crianças diante de algum interesse da turma (quando eles 

escolhem o livro de interesse para ser lido em sala ou levado para casa, participando a família 

também desse momento); 

_ quando a literatura faz parte de algum Projeto em andamento na turma. Enriquecendo 

os projetos com algum conhecimento especifico ou proporcionando o prazer no ato de ouvir 

histórias. 

Apresentaremos abaixo dois exemplos de atividades desenvolvidas no cotidiano da 

creche que retratam como inserimos as crianças no mundo de fantasia e imaginação presente na 

literatura. 

 

Biblioteca itinerante 

 

A biblioteca itinerante nasceu há aproximadamente três anos diante da necessidade de 

diversificar o acesso das crianças aos livros e potencializar a literatura nas salas de atividades. 

Um carrinho foi construído de forma artesanal aproveitando objetos que estavam na 

creche em desuso. Para a construção dele foram utilizadas rodas de velotrol quebrado e caixotes 

de feira. Nele foram colocados livros diversificados. 

 

Fotografia 1 – Leitura na Creche 
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Fonte: Arquivo pessoal (2018) 

Quando o carrinho chega à sala, as crianças se reúnem em seu entorno e escolhem o livro 

de sua preferência. Há uma quantidade generosa e variada de livros e assim, as crianças fazem a 

leitura e partem para uma nova escolha. 

Algumas crianças escolhem com calma, sentam e observam cada detalhe, admiram, 

observam as imagens e perguntam: O que é isso? É a menina? É o bicho? E a professora os 

apoia nesse momento que é rico no sentido da ampliação de seu vocabulário. Às vezes, elas se 

reúnem em pequenos grupos e mostram para seus amigos alguma figura interessante que 

acharam no livro, diante disso surgem trocas entre eles e também alguns conflitos (quando mais 

de uma criança deseja o mesmo livro), mas isso rapidamente cessa quando a professora mostra 

outros exemplares que possam interessar a criança. Quando havia algum livro que era de 

interesse da maioria das crianças, a professora contava a história para todos. 

 
“ ...em uma dessas contações, contei a historia “Bocejo”, um livro com 

imagens de vários personagens que bocejavam, que tinha despertado o 

interesse de “ Mikaela”. Conforme os personagens mudavam, a cada página, 

eu os nomeava e imitia sons característicos às figuras. Quando chegou a hora 

da bruxa, eu dei uma gargalhada alta e característica, que assustou a todos, 

pegando- os de surpresa. Passado o susto, as crianças começaram a achar 

engraçado e repetiram por muitas vezes a gargalhada de bruxa e diziam: Olha 

a bruxa!” Depois desse dia, sempre que o carrinho entrava em sala, a “ 

Mikaela” passava livro por livro até encontrar o “ Bocejo” e vinha logo me 

mostrar: “ Olha tia! Olha a bruxa!” e imitava a risada da bruxa, sorrindo 

orgulhosa e entusiasmada, falando que a bruxa era boazinha e malvada, cada 

dia de um jeito”. (Educadora da turma 2 anos) 
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O relato da educadora sobre o envolvimento da criança com a história e com o livro nos 

remete ao entendimento de como a literatura amplia o conhecimento de mundo e no 

desenvolvimento das narrativas dos pequenos. Apresentando um mundo de possibilidades de 

magia e imaginação.Vemos assim o envolvimento afetivo das crianças com as histórias. 

 

 
O que o livro entrega, além da riqueza estética, é a possibilidade de elaborar 

fenômenos subjetivos; ajuda a confiar na própria “continuidade do ser”, ou seja, 

que somos nós mesmos o tempo todo, em diversos lugares; algo de que como 

adultos já nem nos lembramos, mas que é sumamente inquietante na vida dos 

bebês. Aprendemos a nos sentir integrados física e psiquicamente, e, nesse 

sentido, os livros são enormes estímulos para a vivência afetiva. Um livro une a 

criança ao adulto, envolve-a em uma manta protetora comum, feita de ficções, 

palavras, tempos compartilhados e, portanto, garantidores. (LOPÉZ, 2016,p.34 

) 

 

 

Cantinho de leitura no berçário 

 

O cantinho da leitura foi organizado em fevereiro de 2017 na sala que acolhe duas turmas 

de berçário I (crianças de 4 meses a 1 ano) e uma turma de berçário II (crianças de 1 ano e 1 mês 

a 2 anos). 

 
Assim são tão importantes e transcendentes essas primeiras aproximações dos 

bebês aos livros, tantas vezes quanto as peçam, sem ordem de páginas, muitas 

vezes livros-brinquedos, que são lambidos, sacudidos, lidos, amados e 

interiorizados. (LOPÉZ, 2016,p.35 ) 

 

Organizamos um espaço aconchegante na sala para o momento de leitura com 

tapete, almofadas e um cesto com vários tipos de livro (papel, tecido, plástico, etc) e uma 

bolsa com livros em MDF sobre os animais. Esse espaço é de livre acesso para as 

crianças, em qualquer momento do dia e diariamente, dedicamos um tempo para a 

contação de histórias (ás vezes com livros, outras com fantoches). 

 
“ Depois de algum tempo começamos a observar que as crianças já se 

direcionavam para o espaço ao perceberem que seria contada alguma história. 

Algumas delas, pegavam os livros e imitavam os nossos gestos enquanto outros 

pegavam os livros e nos entregavam para que a história fosse contada. Muitos 

livros tinham imagens de animais e boa parte dos bebês ao identificarem o 

animal, já reproduziam seu som”.(Educadora da turma de berçário) 
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É importante ressaltar que ao ler para um bebê ou deixar que eles manuseiem os livros 

os coloca em contato com outras dimensões da linguagem oral e escrita, que são importantes 

para seu desenvolvimento. 

 

Mais que contar histórias, a proposta é fazer o Berçário mergulhar nelas, 

seja em rodas, com fantoches, com projeção. Esta é desdobrada em 

outras opções. O livro para os bebes é um objeto, literalmente, de 

disputa. Todos gostam de ler histórias, vê-las e ouvi-las. Dar vez a esses, 

e considerá-los co-autores do projeto significa sobretudo afinar a 

sensibilidade, para que no cotidiano educativo haja escolha acertada de 

bons livros e encantadoras histórias, a partir de seus interesses, da 

problematização de suas linguagens, no diálogo cotidiano, na construção 

efetiva de uma pedagogia. (GOMES e TORRES,2018, n/p) 

 

Acreditamos que a leitura deva ser feita desde os primeiros meses de vida, pois 

além dos benefícios já citados a leitura proporciona um momento de acolhimento e 

socialização. 

 

 
Fotografia 2 – Leitura na Creche 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2018) 

 

Conforme Abramovich (2003) 
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O primeiro contato da criança com um texto é feito, em geral, oralmente. É pela 

voz da mãe e do pai, contando contos de fada, trechos da Bíblia, histórias 

inventadas tendo a gente como personagem, narrativas de quando eles eram 

crianças e tanta, tanta coisa mais... Contadas durante o dia, numa tarde de chuva 

ou à noite, antes de dormir, preparando para o sono gostoso e reparador, 

embalado por uma voz amada... É poder rir, sorrir, gargalhar com as situações 

vividas pelos personagens, com a ideia do conto ou com o jeito de escrever de 

um autor e, então, poder ser um pouco cúmplice desse momento de humor, de 

gozação. 

 

A parceria com a família é fundamental, os pais também devem incentivar e despertar 

nas crianças a magia pela leitura. 

O projeto ao longo desses anos tem se modificado de acordo com a necessidades que 

foram sendo observadas no dia a dia com as crianças. 

À medida que o projeto foi tomando corpo e dimensão, observou-se que as crianças 

transmitiam às famílias o desejo e o prazer pela contação de histórias e pelos livros. Ao observar 

que o trabalho de literatura estava extrapolando os muros da creche, identificamos a necessidade 

de envolver ainda mais as famílias nas ações e práticas de literatura da creche. 

Sendo assim, está em processo de formatação mais uma fase do projeto, a reorganização 

do hall, ampliado com livros e gêneros textuais também para os adultos. A instituição recebeu 

doações e além do empréstimo às crianças, ampliará os empréstimos para os responsáveis. Com 

isso, contribuirá para fortalecer ainda mais os laços com as famílias. 

Acreditamos na importância das crianças vivenciarem práticas de leitura não somente na 

creche, mas também em casa. Assim a creche cumpre a sua função social de educar e cuidar os 

pequenos em parceria com as famílias, possibilitando o acesso e a possibilidade de vivenciarem 

a literatura. 

 

 3-  Conclusão 

 

 As práticas de literatura com os bebês tem nos ensinado muito. Principalmente que os 

bebês estão além de qualquer captura ou qualquer aprisionamento em relação ao que podem e 

conseguem fazer. Os bebês desestabilizam nossas concepções e questionam nossas certezas a 

cada minuto no berçário. 

 Ao desenvolver esse projeto na creche, constatamos que é possível um trabalho com 

leitura para bebês de forma prazerosa com muita magia e ludicidade. Os bebês respondem a 

essas práticas e se envolvem em um mundo de fantasia e imaginação. 
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 Ao conversarmos com as educadoras e ao observarmos o envolvimento dos bebês e das 

crianças pequenas com os livros, identificamos o quanto a literatura propicia o seu 

desenvolvimento integral. O desenvolvimento da linguagem oral e das narrativas, a capacidade 

de folhear os livros e passar o dedinho nas páginas narrando as histórias, a curiosidade em 

conhecer uma nova história, a participação na contação de histórias, a fantasia e a imaginação 

são aprendizagens observadas nesse processo de trabalho envolvendo a literatura. 

 Diante disso, elencamos a importância desse trabalho nas instituições de educação 

infantil, a partir da crença no potencial dos bebês e das crianças pequenas. Para tanto, é 

necessário que estimulem práticas de leitura e a cada dia estejam ainda mais presentes em suas 

atividades e projetos desenvolvidos. Professores confiantes nas capacidades das crianças e 

dispostos a oportunizar diferentes experiências e aprendizagens desenvolvem práticas de educar 

e cuidar  significativas, interessantes, instigantes e prazerosas. 

 Segundo Gomes e Torres (2018): 

 

O processo de humanização, nesta perspectiva, envolve uma educação que não 

dicotomiza educar e cuidar. Sabemos que para ser feliz não basta estarmos 

limpos, descansados e bem alimentos. É preciso muito mais, existem 

necessidades humanas que são criadas no mergulho que vivenciamos desde o 

nascimento, na sociedade e na cultura. Neste sentido, os elementos simbólicos, 

presentes na cultura, constituem nossas alegrias culturais, que constroem o que 

temos de mais humano. 

  

O trabalho de literatura contribui para o fortalecimento da relação afetiva entre as 

crianças e os adultos e entre as crianças. A fala, a narrativa, a contação de história, propicia o 

processo de humanização dos sujeitos porque envolve afetividade, cuidado, educação, vivências 

e experiências que são únicas do ser humanos. Com esse trabalho, acreditamos que estaremos 

desde mais tenra idade incentivando o gosto pela leitura, ajudando na formação de sujeitos 

leitores, questionadores da realidade, dos fatos, do mundo, e acima de tudo, seres mais humanos. 
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Resumo:Foz do Iguaçu, no Brasil, faz fronteira com Paraguai e Argentina. Neste contexto, estudam em 

algumas escolas crianças falantes de Portunhol, uma interlíngua, misto de português com espanhol. O 

objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma intervenção psicopedagógica visando o ensino da escrita 

ortográfica da língua portuguesa a uma aluna do 3º ano do ensino fundamental. Dentre os resultados da 

pesquisa, ressalta-se que o desenvolvimento de atividades lúdicas resultou na redução das trocas de letras, 

e que a mediação realizada pelo pesquisador foi fundamental para a apropriação da escrita. 

 

Palavras-chave: Interlínguas. Ensino de Ortografia. Psicopedagogia.  

  

 1 Introdução 

O município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, forma com as cidades de Puerto 

Iguazu, na Argentina, e Ciudad del Este, no Paraguai, uma das dez tríplices fronteiras 

brasileiras. A livre circulação entre os três países é facilitada pelas Pontes da Amizade (Brasil - 

Paraguai) e da Fraternidade (Brasil-Argentina), que representam portas de entrada e saída de 

brasileiros, argentinos e paraguaios, além de árabes, chineses, coreanos, dentre outras 

nacionalidades e culturas. (SIMMEL, 1996).  

Nesse contexto, há alunos que são filhos de pais e mães brasileiros e paraguaios, 

bilíngues Português/Espanhol, ou trilíngues Português/Espanhol/Guarani. Segundo Santos 

(2004), esses alunos podem ser caracterizados como brasiguaios e, dentre eles, alguns 

apresentam uma língua híbrida. Alguns desses alunos, residentes no Brasil, estudam nas escolas 

municipais de Foz do Iguaçu.  
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Santos (1999) afirma que Foz do Iguaçu apresenta uma situação sociolinguística 

peculiar, por suas características geográficas, econômicas e sociais, que propiciam uma 

concentração maior e mais variada de diferentes grupos étnicos.  

Nesse sentido, entender e estudar o processo de aquisição da escrita, em um contexto de 

variedades linguísticas, é necessário para profissionais da educação envolvidos no processo de 

alfabetização. Segundo Cagliari (2001), existem muitas formas de se falar, em diversos 

contextos sociais. Em uma mesma sala de aula, há alunos provenientes de várias regiões do país, 

podendo coexistir variadas pronúncias, que justificam os diferentes erros ortográficos dos 

alunos. A relação entre as letras e os sons da fala se apresenta de maneira complicada para a 

criança durante o seu processo de alfabetização, pelo fato de a escrita não representar 

genuinamente a fala. A partir do exposto por Cagliari, é possível supor que, em Foz do Iguaçu, a 

apropriação da escrita se dá em um contexto multilíngue, no qual há questões específicas nas 

relações entre a fala e a escrita que precisam ser compreendidas.   

No que se refere às regiões de fronteira, como Foz do Iguaçu, é preciso considerar, além 

dos dialetos e das mudanças históricas da língua, as interlínguas.  Alvarez (2012) afirma que as 

interlínguas são comuns em regiões de fronteira, sendo o Portunhol, mistura entre Espanhol e 

Português, um exemplo. O Portunhol, conforme explica Alvarez (2012), não é classificado como 

Língua, pois não apresenta regras e convenções. Seu uso possui muitas variantes, de acordo com 

o grau de conhecimento que cada indivíduo falante do Portunhol possui, tanto do Português, 

quanto do Espanhol.  

  Lyons (1987) faz uma diferenciação entre dialeto, sotaque e idioleto. Dialeto é a 

variação no interior uma determinada língua, incluindo a gramática e o vocabulário praticados 

por determinado grupo social. O sotaque, por seu turno, está unicamente relacionado à pronúncia 

das palavras de certos grupos falantes de uma determinada língua, compreendendo todo tipo de 

variação fonética.  Por fim, o idioleto é uma maneira única de falar de um determinado 

indivíduo, refletindo suas características pessoais e os estímulos ao qual foi submetido.  

Faraco (2005 a) afirma que a língua passa por constantes mudanças, se transforma com o 

passar do tempo.  Palavras deixam de ser usadas, ou passam por modificações em sua forma 

escrita, função e significado. Nesse contexto, a linguística estuda os fenômenos da língua falada 

e escrita, não limitando a língua escrita somente de acordo com as convenções ortográficas, mas 

também a todas as manifestações que as linguagens escritas e faladas apresentam.  A linguística 

estuda as mudanças pelas as quais as línguas humanas passam no decorrer do tempo.  
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Muitas mudanças não são reconhecidas ou aceitas na linguagem escrita. Essas mudanças 

estão envolvidas por um complexo conjunto de valores culturais e sociais, que retardam ou 

aceleram a expansão da variedade linguística. Em um país extenso como o Brasil, existem 

inúmeras situações de variedades linguísticas, relacionadas às mudanças históricas pelas quais o 

país passou. Essas mudanças geraram interações e formaram grupos falantes de diferentes 

dialetos. Dialeto é a variedade de uma língua correlacionada com a dimensão geográfica, onde 

há diferenciações linguísticas relacionadas às experiências sociais, históricas e culturais, 

trazendo consequências para a linguagem. 

Neste trabalho, parte-se do pressuposto de que é necessário o ensino de ortografia, 

conforme explicitado por Franchi (1998). De acordo com a autora, a escola deve fazer com que 

os alunos comparem o seu próprio dialeto com a língua culta da escrita, fazendo com que 

entendam o valor funcional da fala regional, mas também percebam a importância do 

conhecimento da norma padrão da ortografia para a comunicação, pois é necessário que os 

alunos percebam que escrevemos para o outro, por isso a necessidade de regras ortográficas.  

Assim, esta pesquisa partiu da problemática do ensino de ortografia para uma criança 

falante de portunhol, do município de Foz do Iguaçu. Segundo Morais (2007) regras ortográficas 

são convenções sociais com finalidade de ajudar na comunicação escrita. A ortografia funciona 

como recurso com o objetivo de unificar a escrita nas diferentes maneiras de falar. O 

conhecimento das normas ortográficas é fundamental para o aprendizado das convenções da 

escrita, pois escrever de acordo com as regras é uma exigência da sociedade.  

Com esse propósito, foram definidos os seguintes objetivos específicos: observar as 

dificuldades ortográficas enfrentadas na aquisição da escrita pelo aluno falante de Portunhol; 

desenvolver intervenções pedagógicas adequadas a ambientes com contexto caracterizado pela 

interlíngua.  Importa ressaltar que a aluna que participou da intervenção fala uma interlíngua, 

porém estuda em escola brasileira, justificando a importância do ensino da ortografia da língua 

portuguesa.  

 

2  Ensino da Língua Portuguesa e da Ortografia  
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Alguns autores que relacionam a alfabetização e o ensino da língua portuguesa com 

conhecimentos linguístico, tratam das relações entre fala e escrita no processo de apropriação da 

ortografia. Segundo Cagliari (1998, 2001), o sistema de escrita da Língua Portuguesa é formado 

pelo alfabeto, que se constitui de signos denominados letras, cada uma representando sons da 

nossa fala. Além das letras, outros caracteres também influenciam no valor sonoro das letras, são 

os chamados sinais diacríticos, representados pelos acentos agudo, circunflexo, til e outros sinais 

gráficos. A alfabetização ocorre quando o aluno entende como acontece o sistema de escrita, ou 

seja, quando aprende a ler e a decifrar o código dos signos e, consequentemente, coloca no papel 

o conhecimento adquirido.  

Para Cagliari (2001), existem muitas formas de se falar, em diversos contextos sociais. 

Em uma mesma sala de aula há alunos provenientes de várias regiões do país, onde encontram- 

se variadas pronúncias, que justificam os diversos e diferentes erros de escrita das crianças.  

Disso deriva a necessidade de a escola preocupar-se, além da ortografia, também com o 

funcionamento da fala, mostrando aos alunos que as variedades linguísticas existem. Cada 

contexto social é caracterizado por formas próprias de falar.  

Faraco (2005) afirma que a maior parte dos problemas de ortografia no ambiente escolar 

está relacionada à questão das variedades linguísticas.  

Escrever de acordo com as convenções ortográficas é uma habilidade necessária aos 

usuários da língua portuguesa. Dominar a ortografia correta do Português não é uma tarefa fácil, 

pois são inúmeras as situações que tornam a Língua Portuguesa de certa forma complexa.   

De acordo com Faraco (2012), compreender a natureza alfabética do sistema de escrita e 

suas irregularidades com relação as correspondências entre grafemas e fonemas não implica o 

domínio das regras ortográficas. Além das diversas irregularidades existentes entre as relações 

letras e sons, há também às questões relacionadas a variedades linguísticas existentes nos 

diferentes contextos sociais, visto que a maior parte dos problemas de fala e escrita existentes 

em ambiente escolar está relacionada à questão da variação linguística.  

Morais (2010), autor que estuda o ensino de ortografia, considera que as diferentes 

formas de pronúncia da língua falada não interferem no entendimento entre os falantes. Assim, 

se adotássemos fielmente a transcrição fonética no processo de escrita, teríamos diferentes 

maneiras de grafia de uma mesma palavra. O autor reconhece que as variedades linguísticas 
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fazem parte do contexto social e por isso a necessidade das convenções ortográficas, que embora 

sejam soluções arbitrárias, são essenciais para a comunicação correta da linguagem escrita. 

Por um lado, precisamos reconhecer que não existem formas de pronunciar 

“mais corretas” que outras; os julgamentos que fazemos sobre a beleza ou 

correção das variedades dialetais são estritamente ideológicos. Mesmo os 

falantes “cultos” de uma língua usam diferentes maneiras de pronunciar, 

conforme o registro que precisam adotar em determinada situação 

comunicativa. Além desta fonte de variação individual, sabemos também que o 

modo de pronunciar as palavras muda conforme a época, a faixa etária, a 

localidade geográfica, a condição sociocultural, etc. Assim, sempre que 

pensássemos em notar no papel as palavras tal como aparecem “em tal 

pronúncia”, estaríamos operando sobre uma idealização. (MORAIS, 2007, p. 

12).  

 

Com relação às correspondências entre grafemas e fonemas, as palavras são classificadas 

em regulares e irregulares. Faraco (2005, 2012) afirma que a língua portuguesa tem 

representação gráfica alfabética com memória etimológica. Isso significa que cada unidade 

gráfica (letra) representa basicamente uma unidade sonora funcional (fonema). Mas não apenas 

as unidades sonoras funcionais servem de critério para a fixação da unidade gráfica 

correspondente, mas também a origem, ou seja, a memória etimológica. “Assim, escrevemos 

monge com g (e não com j) por ser uma palavra de origem grega; e pajé com j (e não com g) por 

ser uma palavra de origem tupi. (FARACO, 2012, p. 122)”. A origem etimológica das palavras, 

e o fato de a fala variar mais que a escrita, - uma vez cada palavra tem uma grafia única, porém 

várias formas de pronunciar, - faz com que a escrita não seja transcrição exata da fala.  

As relações entre unidades sonoras e unidades gráficas comportam dois tipos de relações: 

biunívocas e cruzadas. Nas relações biunívocas a unidade gráfica só é representada por uma 

unidade sonora e vice-versa, como no caso da letra P, cujo único som correspondente é o /p/. 

Nas relações cruzadas, uma unidade sonora pode ser representada por mais de uma unidade 

gráfica e uma unidade gráfica pode representar mais de uma unidade sonora. No entanto, há 

relações cruzadas previsíveis e arbitrária. O emprego da letra R em início de palavra 

representando sempre o som /R/ é um exemplo de relação cruzada previsível. O emprego do som 

/s/ entre vogais, que pode ser representado por ss, c, ç, sc, sç, x, xc, xs é um exemplo de relação 

cruzada arbitrária.  

Por seu turno, no que tange à ortografia, Morais (2010) divide as grafias entre regulares e 

irregulares. As regulares apresentam regras que podem ser incluídas à sua ortografia e que 

podem ser usadas em várias outras palavras com o mesmo princípio gerativo. As irregulares, são 

aquelas que dependem da memorização para a sua escrita correta, pois o uso de determinado 

dígrafo ou letra é justificado apenas pela origem etimológica da palavra.  
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Ao tratar do ensino e da aprendizagem da ortografia, Morais (2010) afirma que no 

ambiente escolar há a necessidade de modelos de escrita corretos e adequados ao alcance dos 

alunos, através de materiais impressos como livros, jornais, revistas e dicionários. Esses 

artifícios normalmente seguem a norma culta ortográfica e são importantes fontes de estímulos 

para a reflexão da escrita correta, principalmente para as crianças que possuem pouco contato 

com esse tipo de material em seus ambientes familiares, cabendo à escola oportunizar essa 

interação. Para o autor, é importante fazer com que a reflexão sobre a ortografia esteja presente 

em todos os momentos da escrita dos alunos. As curiosidades e as dúvidas devem ser 

esclarecidas em todos os momentos da rotina escolar.  

A reflexão ortográfica não deve ficar somente determinada para os momentos de 

atividades com ortografia, mas sim diariamente e em todos os momentos de aprendizagem. 

Muitas são as situações de ensino e aprendizagem possíveis de serem desenvolvidas em sala de 

aula. Cabe ao professor agir como mediador nesse processo, desenvolvendo suas práticas 

pedagógicas a partir da leitura, da escrita e da reescrita de produções textuais, jogos com 

palavras, texto lúdicos e uso de dicionários. O próximo tópico apresenta a pesquisa realizada.  

 

3 Ensino de ortografia para uma criança falante de portunhol: abordagem 

psicopedagógica   

 

Para a realização da pesquisa, foram identificadas algumas escolas municipais de Foz do 

Iguaçu, com a finalidade de encontrar alunos que correspondessem aos objetivos do trabalho. A 

escola selecionada para a realização da pesquisa apresenta forte presença de alunos falantes de 

Português e Espanhol, pois além da sua localização ser próxima à Ponte Internacional da 

Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, também está situada em um bairro onde residem 

moradores oriundos do Paraguai. 

Com o auxílio da coordenadora pedagógica, foi selecionada uma criança para participar 

da pesquisa, considerando suas características e disponibilidade para participar do estudo. A 

pesquisa foi realizada no ano de 2018. A aluna selecionada para participar da pesquisa 

frequentava o 3º ano do ensino fundamental I de uma escola municipal de Foz do Iguaçu. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu, sob o CAAE de número 

11871018100000107.  
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Como procedimentos de investigação, foram realizadas intervenções psicopedagógicas e 

observações, que ocorreram simultaneamente durante o desenvolvimento das atividades com a 

aluna. A intervenção psicopedagógica consistiu no desenvolvimento de trabalho individual com 

a aluna que apresenta dificuldade de aprendizagem. As intervenções desenvolvidas com a aluna 

durante o desenvolvimento da pesquisa foram baseadas nos estudos de Weiss (2012) acerca 

entrevista e intervenção psicopedagógica.  

Inicialmente foi feita uma entrevista coma família da criança selecionada para fazer parte 

do estudo. Este procedimento permitiu compreender dados da realidade da aluna e do seu 

histórico de vida.  

Posteriormente, foram realizadas as sessões psicopedagógicas, que duraram em torno de 

30 minutos cada uma, com atividades escritas e lúdicas, centradas na aprendizagem da criança, 

com o objetivo de avaliar a escrita e a oralidade. Por fim, foram realizadas estratégias didáticas 

visando o ensino da ortografia. Todos os passos e o desenvolvimento da pesquisa foram 

registrados em diário de campo.  

As atividades desenvolvidas para a realização da pesquisa foram previamente agendadas 

com a família da aluna, além do diretor, coordenador pedagógico e professoras da escola. A 

entrevista e as sessões psicopedagógicas foram realizadas na sala de apoio pedagógico da escola. 

Os procedimentos de investigação foram organizados e ocorreram conforme apontado no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1: Procedimentos de Investigação 

PROCEDIMENTO ENCAMINHAMENTOS DESENVOLVIDOS 

A- Entrevista com 

responsáveis pela aluna 

Formada por questões abertas, com o objetivo de sondar sobre a 

história pessoal e familiar da aluna. A entrevista foi realizada com o 

pai da aluna. 

B- Intervenção 

psicopedagógica 1 

Objetivo de sondar a escrita e a oralidade da aluna. Foram 

desenvolvidas atividades com o alfabeto móvel, leitura de texto e 

ditado de palavras. 

C- Intervenção 

psicopedagógica 2 

Testes, contemplando atividades de leitura escrita de palavras, onde a 

partir de gravuras a aluna teria que nomeá-las e, também, ditado de 

palavras. 

D- Intervenção 

psicopedagógica 3 

Sessão lúdica e testes, contemplando a leitura e a escrita. Foram 

desenvolvidas formação de palavras com o alfabeto móvel e escrita 

de frases a partir de gravuras. 

E- Intervenção 

psicopedagógica 4 

Sessão lúdica e testes que contemplaram leitura e a escrita com o 

jogo “Pares mínimos”. A partir do desenvolvimento do jogo foi 

realizado um ditado de palavras. 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1290  

 

F- Devolução e 

encaminhamento 

Apresentação das conclusões sobre o trabalho desenvolvido. Foi 

realizada uma comunicação verbal com a coordenadora pedagógica 

da escola, com o objetivo de apresentar o trabalho desenvolvido e os 

resultados obtidos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para atender os objetivos propostos, este estudo abordou o processo de apropriação da 

escrita de uma aluna bilíngue, falante de Português e Espanhol, do ensino fundamental I de uma 

escola Municipal de Foz do Iguaçu, que se encontra em processo de alfabetização. 

Os dados foram coletados por meio das intervenções pedagógicas e das observações 

descritas nos procedimentos metodológicos. Diante dos dados gerados, coube dar continuidade 

ao processo de investigação por meio da interpretação, reflexão e análise das ações 

desenvolvidas.  

Para a análise e tratamento de dados foram retomadas as informações registradas no 

diário de campo e nas produções escritas da aluna. No diário de campo foram registradas 

questões relacionadas ao planejamento das intervenções psicopedagógicas, às situações geradas 

durante o desenvolvimento das sessões e às ações realizadas durante o processo investigativo. 

Em relação às produções escritas da aluna, foi desenvolvida análise dos registros, a partir das 

atividades propostas e das intervenções realizadas, conforme as etapas descritas na sequência. 

3.1 Entrevista com os responsáveis 

Na entrevista, realizada em 12 de outubro de 2018, com o pai da aluna, constatou-se que a 

família é de origem paraguaia, tendo como língua materna o Espanhol. Todavia, residem na cidade de 

Foz do Iguaçu desde 2016. A mudança para Foz do Iguaçu foi justificada pelo responsável devido ao 

Brasil oferecer melhores condições de trabalho, saúde e educação. A aluna não frequentou escola no 

Paraguai, iniciando seus estudos em 2016 em escola brasileira. 

3.2 Intervenção psicopedagógica 1 

 

A primeira intervenção psicopedagógica aconteceu no dia 19 de outubro de 2018 e foi 

realizada com o objetivo de analisar a escrita e a oralidade da criança. Essa sondagem inicial 

teve como propósito a identificação de possíveis dificuldades da aluna, e a organização e o 

planejamento das intervenções seguintes. 

Para avaliar a oralidade da aluna, foram desenvolvidas propostas como a leitura em voz 

alta de uma história infantil e também uma conversa informal. Foi solicitado que a aluna 

relatasse uma experiência vivida na escola, que tenha gostado, onde foi possível observar que a 

criança apresentava em sua linguagem falada, marcas da mistura da Língua Espanhola com a 
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Língua Portuguesa. Essa mistura, de acordo com Alvarez (2012), é caracterizada como uma 

interlíngua, denominada de Portunhol.  

Para avaliar a produção escrita foi desenvolvido um ditado de palavras e frases (Figura 

1), onde foi solicitado que a aluna registrasse, de maneira escrita, o que havia sido dito. Nessa 

atividade, a aluna apresentou algumas trocas de letras, como por exemplo /b/ pelo /v/, letra /j/ 

pelo /z/ e também a letra /j/ pelo /x/ ou /ch/.  

 

Figura 1: Ditado de palavras 

 

 

As Línguas Espanhola e Portuguesa são idiomas relativamente parecidos, o que propicia 

o entendimento entre os falantes na oralidade, porém ocorrem diferenças no que se refere ao 

modo de pronunciar os sons das letras e também na norma escrita das palavras. 

 

3.3 Intervenção psicopedagógica 2 

 

A segunda intervenção psicopedagógica ocorreu no dia 26 de outubro de 2018. A partir 

das sondagens realizadas na sessão anterior, foram planejadas e desenvolvidas atividades que 

contemplassem as dificuldades identificadas. A sessão teve início com a leitura do livro infantil 

“E o dente ainda doía”, da autora Ana Terra. A aluna realizou a leitura em voz alta, o que 

propiciou que fossem realizadas intervenções com o objetivo de auxiliar na pronúncia correta 

das palavras com os sons  [ž], representada pela letra J da palavra Jeito e [v]   

Em seguida, foi desenvolvido um ditado com palavras (Figura 2) que faziam parte da 

história. Nessa proposta de atividade, a aluna apresentou trocas de letras, como a letra Z pela 
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letra J, trocas das letras V pelo B e da letra J pelo dígrafo CH.  Nesse momento, foi retomada a 

leitura do alfabeto móvel e pronunciados os sons das letras, principalmente das que 

apresentaram trocas, e, também, foram reescritas as palavras que apresentaram erros. Essas 

correções foram desenvolvidas com a mediação da pesquisadora. Em seguida, foi proposto que a 

aluna escrevesse frases relacionadas com a história estudada anteriormente. Percebeu-se que a 

atividade proposta foi desenvolvida sem cometer as trocas realizadas no exercício anterior.  

 

Figura 2: Ditado de palavras 

 

 

3.4 Intervenção psicopedagógica 3 

 

A terceira intervenção psicopedagógica aconteceu no dia 09 de novembro de 2018. 

Foram propostas atividades como a formação de palavras com o alfabeto móvel, onde a criança 

foi incentivada a formar as seguintes palavras: CAVALO – VELOCIDADE – BEIJOCA – 

BICICLETA – CHOCOLATE – AUTOMÓVEL – BUZINA – JOGADOR – PIPOCA – 

PROFESSORA. Salienta-se, que na realização dessa atividade com o alfabeto móvel, a aluna 

não apresentou dificuldades, desenvolvendo a tarefa sem erros ortográficos na forma escrita.   

Em seguida foi proposta a escrita de frases (Figura 3) a partir de gravuras. As imagens 

foram apresentadas à aluna e ela deveria escrever frases que relacionassem às gravuras. Nessa 

atividade, observou-se que a criança apresentou as mesmas trocas de letras apresentadas nas 

intervenções anteriores. Nesse momento, as palavras com os erros ortográficos cometidos foram 

reescritas com o auxílio do dicionário, sob a orientação da pesquisadora. 
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Figura 3: Produção de frases 

 

 

Foi feito o uso do dicionário porque, segundo Morais (2010) trata-se de uma importante 

fonte de estímulos para a reflexão da escrita correta, principalmente para as crianças que 

possuem pouco contato com esse tipo de material em seus ambientes familiares, cabendo à 

escola oportunizar essa interação. 

3.5 Intervenção psicopedagógica 4 

A quarta intervenção psicopedagógica ocorreu no dia 14 de novembro de 2018. Nesse dia 

foi realizado o jogo dos “Pares Mínimos” (Quadro 2). Essa atividade consiste em estimular as 

diferenças fonéticas de algumas palavras. O jogo trabalhado nessa sessão foi adaptado para as 

dificuldades da aluna, que realizou a atividade sem apresentar dificuldades. Em seguida foi 

desenvolvido um ditado com palavras relacionadas ao jogo, que a aluna desenvolveu sem 

apresentar dificuldades. 

 

Quadro 2: Jogo dos Pares Mínimos 

BIA VIA 

BEM VEM 

BOTA VOTA 

BELA VELA 
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BOA VOA 

BALA VALA 

BAZAR VAZAR 

BASTA VASTA 

Fonte: Morais (2010), adaptado pelas autoras. 

Morais (2010) afirma que o uso de jogos com pares mínimos torna o ensino da ortografia 

prazeroso para os alunos, estimulando a reflexão e a espontaneidade da escrita. Pares mínimos 

são pares de palavras que possuem o mesmo número de letras e se diferenciam somente por uma 

letra, como, por exemplo, BASTA e VASTA. Como o significado se torna diferente por causa 

de apenas uma letra, os pares mínimos podem ser usados para ajudar crianças que fazem trocas 

na escrita, a fim de que reflitam sobre as diferenças.  

3.6 Devolutiva 

A reunião devolutiva aconteceu no dia 19 de novembro de 2018 com a coordenadora 

pedagógica da escola para relatar a conclusão do trabalho desenvolvido. 

A partir das informações coletadas e da utilização dos instrumentos avaliativos e 

observações realizadas, foram apresentadas para a coordenadora pedagógica as atividades que 

foram desenvolvidas durante as intervenções psicopedagógicas. Foram explicadas as 

dificuldades que foram trabalhadas com a aluna e os resultados que foram alcançados. Também 

foram sugeridas propostas pedagógicas que poderiam ser desenvolvidas em sala de aula para 

auxiliar alunos com dificuldades semelhantes. 

 

4 Considerações Finais   

Neste estudo de caso, realizado com uma aluna do 3º ano do Ensino Fundamental I de 

uma escola municipal de Foz do Iguaçu falante das línguas Portuguesa e Espanhola, 

identificaram-se procedimentos psicopedagógicos que auxiliam na aquisição da ortografia em 

um contexto de interlínguas, atendendo os objetivos geral e específicos deste trabalho. 

Na primeira intervenção psicopedagógica realizada, observou-se que a aluna apresentou 

erros ortográficos em decorrência da sua oralidade, formada pelas línguas Portuguesa e 

Espanhola, acarretando em trocas.   

Nas intervenções seguintes foram realizadas atividades como leitura, produções escritas, 

ditados, jogos. Percebeu-se uma evolução da aluna, com a redução dos erros ortográficos. 

Salienta-se que nas atividades lúdicas desenvolvidas, com o auxílio de material concreto, a aluna 

melhorou o desempenho, não apresentando as referidas trocas de letras.  
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Após a realização das atividades propostas, a correção dos erros ortográficos e o trabalho 

focado nas dificuldades apresentadas se refletiram positivamente no seu processo de 

aprendizagem.  

Portanto, a pesquisa corrobora com o referencial teórico, demonstrando que as 

variedades linguísticas são comuns em sala de aula, principalmente em cidades brasileiras de 

fronteira. Faraco (2005) afirma que trocas ortográficas na escrita, geralmente, são consideradas 

pelos docentes como erros ortográficos, e não são tratadas por meio de técnicas e procedimentos 

adequados que auxiliem o aluno na aquisição da escrita da Língua Portuguesa. Em um país 

extenso como o Brasil, existem inúmeras situações de variedades linguísticas, relacionadas às 

experiências sociais, históricas e culturais, trazendo consequências para a linguagem. Diante 

disso, faz-se importante desenvolver estratégias pedagógicas que contribuam para o 

desenvolvimento da escrita.  
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Leitura literária na creche: a creche como formadora de leitores de ouvido 

 

Jéssica Bruna Vasconcelos Vieira 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense 

 

Resumo: O presente artigo busca discutir e relatar a relevância das práticas de leitura por fruição. Para isso, 

desenvolvo em concordância com os autores Antonio Candido, Nazareth Salutto, Bartolomeu Campos de Queirós 

e Patrícia Corcino  uma linha de pensamento que trata da literatura como produção cultural, objeto humanizador e 

produtor de subjetividades. Através desses conceitos e as observações do campo tento responder as perguntas que 

surgem dessa observações e por meio das análises pretende-se relacionar as práticas de sala de aula com o 

conceito de "Literatura como um direito", defendido por Candido e pontuar algumas características pertencentes à 

prática de leitura para leitores de ouvido. 

 

Palavras-chave: Leitor de ouvido. Leitura literária. Creche. Literatura como um direito 

 

Este artigo objetiva compreender como a creche pode se constituir como um espaço de 

formação de leitores. Minha intenção neste artigo é debater essas questões a partir da 

observação de eventos e estudo de material didático realizados durante meu trabalho de  

campo em uma creche municipal da Baixada Fluminense realizado durante o fim do primeiro 

semestre letivo e começo do segundo semestre do ano de 2018. 

Antes de nos aprofundarmos em nossa temática “leitura literária na creche”, primeiro 

precisamos entender o porque e a importância da literatura para a formação humana. Para isso 
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iremos nos debruçar nos escritos de Candido e outros autores que também tratam da temática 

literatura e formação humana. 

 

A palavra literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado. 

Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que geralmente se 

pensa. A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva 

primeiro, a se organizar; em seguida, a organizar o mundo. (CANDIDO, 

2004 p. 179). 

Em o Direito à Literatura, Antonio Candido faz um paralelo entre o direito à leitura e a 

luta pelos direitos humanos. O autor faz uma análise entre as épocas e os comportamentos. Ele 

separa os tempos entre o que ele classifica como barbárie ao nosso momento atual. Onde a 

barbárie não é vista como “natural”, mas para algumas camadas sociais ela é comum,  tolerável 

e invisível. “todos sabemos que a nossa época é profundamente bárbara, embora se trate de 

uma barbárie ligada ao máximo de civilização” (p.172) Candido divide os direitos humanos 

entre os bens compressíveis e incompressíveis. Em diversos momentos em seu  texto, Candido 

deixa claro que sua visão sobre a literatura não é utópica nem demagógica. Pelo contrário, ele 

fala sobre o poder dos discursos que estão sendo propagados junto às políticas de acesso à 

literatura. 

O fato é que cada época e cada cultura fixam critérios de incompressibilidade 

que estão ligados à divisão da sociedade em classes, pois inclusive a 

educação pode ser instrumento para convencer as pessoas de que o que é 

indispensável para uma camada social não é para outra.[...] Portanto, é 

preciso ter critérios seguros para abordar o problema dos bens 

incompressíveis, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista 

social. (CANDIDO, 2004, p.175) 

 

Sendo assim fazem parte dos bens incompressíveis e fundamentais à vida humana o 

direito à casa, à comida, à liberdade individual, o direito à justiça, ao lazer, bem como à 

literatura “São bens incompressíveis não apenas os que asseguram a sobrevivência física em 

níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual”(p.176). Para o autor a literatura 

está intrinsecamente ligada a esses bens. Isto é, porque para Candido é através da leitura que 

nos tornamos genuinamente humanos. Seu conceito de humanização é: 
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o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 

como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para 

com o próximo, o afinamento das emoções,  a capacidade de penetrar nos 

problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do 

mundo e dos seres, o cultivo do humor. (CANDIDO, 2004, p.182) 

Em seu ensaio Candido defende a literatura como algo tão vital quanto a água. Sem o prazer despertado 

pela literatura a nossa alma humana morre, assim como nosso corpo sem a água. É a leitura que nos transporta para 

outros lugares, que dá forças ao pensamento e à imaginação. Ela é responsável por despertar os porquês que 

inquietam a alma. “ A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 

compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.”(p.182) 

De acordo com Azevedo (2016, p.2 apud FRAGA, 2009, p. 335) 

 

Ler é atribuir significados, é interpretar o mundo produzindo sentidos, 

traduzindo fatos e imagens para sua própria codificação, tentativa de recontar 

a aventura humana por meio das linguagens”. Tais palavras nos permitem 

constatar o caráter 

humanizador da leitura, uma vez que nos conecta aos nossos semelhantes, que 

compõem a sociedade na qual vivemos, e ao universo em que estamos 

inseridos. 

 

Ambos os autores defendem a leitura como um direito fundamental, para eles ela é um 

instrumento pelo qual nos tornamos “humanos”. É um dos elementos pelos quais podemos  

nos constituir como grupo, despertando a sensação de pertencimento e divisão de  

pensamentos e valores. Apesar disso, os pilares da formação humana - numa sociedade 

letrada
1
- continuam bem distantes da incorporação da leitura como hábito 

natural/característico do que é ser “humano”. 

O que abre espaço para o seguinte questionamento se a leitura é assim tão fundamental 

por que em pleno séc. XXI seu papel formador esteja tão distante ou até mesmo invisível a 

certas camadas da população? E se ela é tão fundamental, por que não têm papel de destaque na 

formação humana? Sendo assim, não é sórdida nem ordinariamente que a relação entre a leitura 

por fruição e a escola seja tão rasa. Trata-se não apenas da velocidade das ações na nossa 

sociedade, que acaba impedindo o aprofundamento das relações, mas também uma questão de 

políticas públicas. Que lugares e que papel a literatura assumiu em nossa sociedade? E por que, 

mesmo depois de perder a característica assistencialista a creche ainda não é vista como espaço 

leitor? Se no senso comum o papel principal da educação infantil é o de pré-alfabetizar, não é 

de se estranhar que a literatura infantil seja vista também só com essa função. 
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Moraes nos desperta ao fato de que alguns filósofos gregos temiam à literatura. Ela que 

até hoje é vista por certas camadas como algo perigoso. “Para Platão, a literatura representava 

uma séria ameaça à ordem do mundo grego” (MORAES, 2011, p.4) e, portanto, não é à toa que 

ela não é difundida e por muitas vezes negada a algumas camadas sociais. Esse temor é gerado 

pelo poder atribuído a literatura, a capacidade que ela tem de despertar questionamentos e os 

mais diversos sentimentos/inquietações na mente humana “A literatura confirma e nega, propõe 

e denuncia, apóia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos 

 

1 Já que a relação intrínseca entre cultura escrita e civilidade é um conceito ocidental 

(ZILBERMAN,1994,p.66)



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1300  

 

dialeticamente os problemas” (CANDIDO, 2004, p. 177). A autora também defende que no 

mundo atual não há espaço pro ócio, para o pensamento espontâneo ou para a contemplação. E 

o que são o ócio e contemplação senão elementos fundamentais para inserção na leitura? Quem 

lê sabe como é importante o silêncio e a quietude para melhor compreensão e absorção do que 

se lê. Ela defende que isso não é por acaso: 

A leitura do texto literário pressupõe o ócio, cada vez mais limitado pela 

sociedade capitalista, e justamente por isso a literatura passou a ser 

considerada como um luxo a que poucos podem dar-se, o que resulta em 

toda uma geração de seres humanos formados apenas pela ideológica 

programação televisiva e pelos maniqueístas jogos virtuais. [...] A expulsão 

da arte da vida do ser humano ocorre, atualmente, de maneira diversa. A 

indústria cultural impõe o entretenimento que visa à distração, e não à 

formação do indivíduo, e desvia o ser humano do perigo que representaria a 

literatura enquanto estímulo à reflexão. (MORAES, 2011, p.1-4) 

 

Se em nossa sociedade estamos presos ao tempo e às relações volúveis. Estamos 

entregues a barbárie (não a sanguinária, mas a que nos entrega à fome e à miséria) que 

sustenta nosso atual modelo econômico e social. É compreensível que nas escolas a leitura 

literária perca espaço para a alfabetização. Salutto defende que “a literatura atravessa o tempo 

e encontra o homem. E é a relação que se estabelece a partir do encontro que cria elos para 

novos encontros e o avançar de fronteiras.” (SALUTTO,2013,p.80) Ou seja, a literatura só faz 

sentido quando nos atravessa. Somente quando nos desperta é que ela cumpre seu papel 

principal. Mas se as crianças na Educação Infantil não sabem ler, como podemos despertar 

essa “inquietação” que é própria da literatura nelas? E afinal qual é o papel da literatura na 

Creche? 

1. A literatura que atravessa 

 

Como vimos anteriormente, as autoras Salutto e Corsino compartilham da mesma linha de pensamento no 

que tange às práticas de leitura literária na educação infantil. Ainda de acordo com Kramer: 

o leitor leva rastros do vivido no momento da leitura para depois ou para fora 

do momento imediato – isso torna a leitura uma experiência. Sendo mediata 

ou mediadora, a leitura levada pelo sujeito para além do dado imediato, 

permite pensar, ser crítico da situação, relacionar o antes e depois, entender a 

história, ser parte dela, continuá-la, modificá-la.(2011, p.40 apud Salutto, 

2013, p. 71). 
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O principal aspecto da leitura literária abordado pelas autoras e também por Candido é 

que ela nos atravessa. Ler não é e nem pode ser um ato vazio. Por isso é tão relevante a 

discussão dessas práticas voltadas para um público “não leitor”. Não é só o que se lê, mas 

como se lê? Quais são as construções de sujeito e subjetividades que estão sendo atreladas a 

essa ação? Salutto (2013) defende que precisamos pensar as possibilidades da leitura literária 

no ambiente da creche e na não “didatização” da literatura infantil. Ainda de acordo com a 

autora, a leitura literária e a literatura infantil devem ser pensadas numa perspectiva que crie 

diálogos com as singularidades das manifestações das crianças pequenas, sua relação com a 

brincadeira, canções e outras manifestações de linguagem. Por tanto, defende-se que o trabalho 

com a leitura literária e a literatura infantil na creche devam estar atrelados a um teor que não 

esgote no discurso. Contudo, para além desse aspecto buscamos defender práticas de leitura 

literária e o uso da literatura infantil que possibilite a criação de novos vínculos entre os 

sujeitos. 

Segundo Salutto, as práticas em torno dos livros exigem uma certa complexidade. A 

medida que eu apresento diferentes formas de leitura (gênero e linguagem) essas práticas abrem  

portas para que meus alunos vivenciem e experimentem outras formas de viver e estar no 

mundo. Isso é uma forma de atravessá-los e criar novas subjetividades, o que também acaba 

exercendo um papel didático. Mediar uma relação com o livro não se dá apenas quando eu 

quero alfabetizar. Tem a ver com a construção de espaço, acervo e principalmente com as 

práticas de leitura. 

2. Literatura como um direito: como incentivar o habito da leitura na pratica 

 

Já discutimos o conceito da Literatura como um direito e qual sua relação com o 

currículo da educação infantil. Agora precisamos nos inteirar mais no que diz respeito às 

práticas pedagógicas e construção desses espaços de leitura para leitores ouvintes. Corsino 

e Salutto (2014) defendem que determinadas práticas podem proporcionar relações e 

diálogos com os livros. Porém para que isso seja possível, primeiro precisamos entender o 

livro como um objeto de relação e interação. 

A busca pela compreensão faz parte das relações humanas. Compreender 

diferentes enunciados em situações diversas marca nosso lugar como sujeito 

ativo no mundo… O livro, como objeto da cultura produzido socialmente, 

marca um lugar específico nessa interação entre os sujeitos. Ao entrar na 

creche, fazendo parte do cotidiano, 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1302  

 

das ações que provocam relações entre os sujeitos, o livro na sua totalidade, 

abre ou encerra diálogo. (SALUTTO ; CORSINO, 2014,p.92). 

 

Entretanto como o livro abre ou encerra diálogos? O que as autoras defendem é que o uso do livro por si 

só não é determinante, mas que são as práticas que fazem com que esse deixe de ser só um mero objeto e torne-se 

um produto dessas relações. Ou seja, não é o livro que muda as práticas de um professor, mas é a postura do 

professor em relação ao uso do literatura que a torna um objeto libertador. Outra autora a defender o uso do livro 

para além de um recurso meramente didático é Regina Zilberman (1994
2
). Em conformidade com Zilberman  às  

autoras Salutto e Corsino acrescentam que: 

 

Buscamos compreender e defender a literatura e a leitura literária como um 

projeto que se instaura num conjunto maior de construção de sentidos. 

Projeto que tem na palavra escrita sua forma e constituição, que se propõe ao 

diálogo, ao encontro com o outro, que esteja entre os sujeitos. A literatura, 

ao ser vivida nas relações, rompe as fronteiras do tempo imediato em 

que é produzida e permanece no grande tempo, como soma das 

experiências coletivas, organizadas e partilhadas socialmente. (SALUTTO 

;CORSINO, 2014,p.108 Grifos feitos por mim). 

 

Para Candido é simples essa concepção de “construção de novos sentidos”, ele faz uma comparação com 

o mundo dos sonhos onde o homem se entrega ao universo fabulado e imaginativo (2004, p.176). Outro autor que 

também nos ajuda a entender essa relação é Bartolomeu Campos de Queirós. Queirós também partilha desse 

pensamento de que “A literatura, ao ser vivida nas relações, rompe as fronteiras do tempo”. No manifesto por um 

Brasil literário (2009), Queirós também faz uma comparação semelhante ao mundo dos sonhos : 

É no mundo possível da ficção que o homem se encontra realmente livre 

para pensar, configurar alternativas, deixar agir a fantasia. Na literatura que, 

liberto do agir prático e da necessidade, o sujeito viaja por outro mundo 

possível. Sem preconceitos em sua construção, daí sua possibilidade 

intrínseca de inclusão, a literatura nos acolhe sem ignorar nossa 

incompletude. ( QUEIRÓS, 2009, p. 1) 

 

Para os autores é através da literatura que o homem mergulha no mundo dos 

sonhos/fantasia e faz a transposição para o mundo real. É através dela que o homem traduz as 

suas subjetividades na construção de novos sentidos. 

 

2 Original de 1981. 
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2.1 Leitor de ouvido e as práticas orais na creche 

 

Contudo, como é possível que conceitos tão complexos e abstratos sejam vivenciados 

por crianças? É simples, os conceitos aqui defendidos não estão relacionados ao ensinar a 

decodificação dos códigos escritos, mas relacionados a despertar a prazer pela leitura. Para as 

crianças essa abstração é possível porque diferentemente de um adulto ela está livre das 

amarras de uma decodificação engessada da leitura. Mas então como é possível que alunos 

“não leitores” leiam? Para Zilberman este fenômeno que é tão comum nas creches e pré 

escolas é simples pois: 

quando se examina o universo da criança, verifica-se que o contato original 

dela com o mundo se faz por intermédio da audição e da recepção das 

imagens visuais. O texto escrito lhe é imposto tão-somente após a 

interferência e intermediação da escola. A partir de então, ela tem acesso às 

mesmas modalidades de cultura, podendo fazê-lo de modo autônomo, por 

liberta-se paulatinamente do adulto, senhor da voz que até então lhe 

transmitia conhecimento. (ZILBERMAN, 1994,p.66. Grifos feitos por mim) 

 

Entretanto, é preciso ressaltar que, assim como no trabalho de Salutto, o presente estudo 

visa  a levantar apontamentos para as práticas de leitura de alunos não alfabetizados. Porém o 

termo “não leitor” não é a melhor forma de retratar como os alunos aqui são encarados. Assim 

como Salutto usaremos o termo “leitor de ouvido”. Conceito apresentado por Britto e adotado 

pela autora. De acordo com Britto ser leitor de ouvido significa que: 

[...] ao ler com os ouvidos a criança não apenas se experimenta na 

interlocução com o discurso escrito organizado, como vai compreendendo as 

modulações de voz que se anunciam num texto escrito. Ela aprende a voz 

escrita, aprende a sintaxe escrita, aprende as palavras escritas.(BRITTO, 

2005b, p. 19 apud SALUTTO, 2013, p.92) 
 

Assim como Britto, Salutto defende que ser leitor de ouvido significa compreender a 

leitura através da voz, da escuta de um mediador que faz a ponte entre a cultura escrita e o 

aluno ouvinte. A autora também ressalta a importância que o trabalho com a cultura oral tem 

no ambiente da creche. Além de facilitar a proximidade com os códigos escritos, nossa cultura 

e concepção de infâncias também é marcada por um rico repertório de cancioneiro infantil. 

Para ela é esse o espaço que a creche deve representar. Um espaço possível de troca de 

significados 
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e linguagem em que a criança crie redes de interação, ressignificação e produção de sentidos. 

Ainda de acordo com Corsino: 

as crianças pequenas são leitores ouvintes com capacidade de interpretar o 

que ouvem e veem nos livros. Exercem sua autonomia quando são ouvidas, 

quando partilham e reelaboram os significados atribuídos nas interações 

com o outro. A leitura mediada − entendida aqui como lida por outro − não 

tem idade, lê-se para bebês, para crianças, jovens, adultos, idosos. 

(CORSINO, 2010, p.189-190 apud SALUTTO, 2013, p.101. Grifos feitos 

por mim) 

 

É com base nas compreensões estabelecidas e nos conceitos até aqui apresentados que as práticas 

observadas no campo serão analisadas, em diálogo com diferentes perspectivas teóricas. 

3. Lendo para leitores de ouvido: criando elos entre a teoria e a praxis 

 

Durante as observações fez-se necessário ouvir o que a coordenação tinha a dizer sobre 

esse projeto e as práticas de sala de aula. Ao abordar a orientadora em relação às práticas de 

leitura na creche, pedi que falasse um pouco sobre sua formação e como o projeto da escola 

foi elaborado..Ela é orientadora educacional da rede desde 97 e está na creche desde 2013. 

Disse que a Educação Infantil foi um desafio, pois até então nunca tinha trabalhado com esse 

seguimento, e procurou se aprimorar e se especializar para entender como funciona a 

dinâmica do trabalho com a Educação Infantil. Em suas palavras, esse período de 

aprimoramento pessoal foi necessário: 

“Porque é um outro olhar e que às vezes a gente não percebe o quão é 

importante. Quando eu cheguei na creche já existia um trabalho das 

orientadoras anteriores na ênfase da literatura. Tanto que o PPP anterior a 

2013 já faz menção nessa ênfase a literatura. Então eu dei continuidade, 

agregando alguns valores que fossem conforme aquilo que eu fui me 

aprimorando, fui tendo contato com as próprias pessoas e também junto 

com o grupo de professoras e estimuladoras. Porque a gente tenta ser dentro 

das possibilidades o mais democrático possível e tenta ouvir todos. Então no 

conselho de classe a gente chama também o pessoal da cozinha, da limpeza, 

o porteiro pra que eles participem também. E porque todos têm que ter 

noção do que é ser educação infantil e os eixos norteadores que é a 

interação e a brincadeira. É óbvio que você desenvolve outras habilidades 

das crianças, nós não temos a intenção de alfabetizar. Na verdade, nossa 

intenção é que eles se reconheçam… é… os seus pertences, se reconheçam o 

seu corpo, se reconheçam como pessoas. Inclusive a necessidade desse ano 

de colocar espelhos nas salas, pequenas, sem janelas, até mofadas, sem 

estrutura adequada aà Educação Infantil. Dentro dessa parte física, dessa 

realidade, a gente tenta trazer tudo que norteia (as 
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DCNEI’s) e também o que determina a Secretaria Municipal de Educação.” 

(Orientadora Pedagógica. Entrevista, 14 de dezembro de 2018). 

Observa-se que, apesar da falta de estrutura física, há todo um movimento para envolver a comunidade 

escolar dentro das decisões e movimentos gerados na creche. Existe também todo um trabalho pra voltar esse olhar 

para a criança. Não um olhar do assistencialismo, mas um olhar do cuidado, de acesso, de formação cidadã. Um 

olhar voltado pro desenvolvimento infantil como um todo. A criança ali é tratada como um ser social fruto e 

sujeito das interações, conceitos defendidos por Vigotski (1934), outro autor que é referência não somente para 

Salutto, mas para a Educação Infantil. Salutto usa o autor para dar ênfase ao papel das relações com o outro na 

produção de sentidos. Para a autora: 

A literatura vivida e compartilhada entre adultos e crianças na creche é 

abertura de diálogo estabelecido pela/na relação. Relação mediada não só 

pelo afeto, pela voz, pelo gesto, pelo olhar, mas também pela 

intencionalidade que deve fazer parte das escolhas e ações promovidas no 

trabalho para e com as crianças. (SALUTTO,2013,p.71) 

 

3.2 “Eles são crianças e a gente não pode esquecer nunca disso” 
 

Na segunda parte dessa entrevista vamos focar no trabalho realizado em Sala de Leitura, 

ou melhor o porquê ele não é realizado na sala de Leitura. 

“Em 2012 tinha sala de leitura e um professor que fazia o trabalho de sala 

de leitura. Em 2013 pra complementar os horários tivemos outro professor 

de uma outra unidade, já nos outros anos não teve sala de leitura. Era 

unicamente as atividades que os professores e estimuladoras faziam, que tá 

dentro da rotina a leitura compartilhada direto, diariamente. E esse ano 

retornou a professora de sala de leitura. A nossa salinha, ela até o início do 

ano era também sala de brinquedos. Só que ela é muito pequena, e também 

não é arejada, principalmente no verão. Nos dias quentes é insuportável. 

Esse ano se fez um trabalho com pallets e se mudou um pouco a estrutura 

pra que eles pudessem ter o prazer de deitar, sem ser diretamente no chão. E 

ter o prazer de ler deitado, sentado do jeito que quisesse. Escolha a maneira 

de você ler, entende-se “ler” o acesso, manusear o livrinho, virar as páginas 

não importa se de cabeça pra baixo ou direito. Que aos poucos eles vão se 

entendendo e interagindo com esse livro. Então já é um processo que vem 

acontecendo, não foi instituído esse ano, já é um processo que acompanha a 

creche. A professora de sala de leitura que veio esse ano, ela faz atividades 

bem diversificadas. Também é o primeiro ano que ela trabalha com 

educação infantil, ela também tá complementando as horas dela aqui na 

creche. É a primeira escola de educação infantil que ela trabalha, também 

foi um desafio pra ela até pelas 
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nossas conversas e nosso acompanhamento. Mas ela tem procurado e 

desenvolvido se aprimorar dessa visão de Educação Infantil. O que é 

educação infantil e o que é a criança da Educação Infantil? Eles não são 

alunos, eles são crianças e a gente não pode esquecer nunca disso” 

(Orientadora Pedagógica. Entrevista, 14 de dezembro de 2018). 

 

Após essa entrevista ficou clara a razão da existência do projeto e o motivo pelo qual, 

apesar da creche ter um espaço destinado à realização das salas de leitura, a mesma não 

acontecer nesse espaço, mas em sala de aula. Outro ponto a ser destacado é que a sala de 

leitura acontece no mesmo dia para as três turmas e não em dias diferentes, porque a 

professora só vai até a unidade uma vez por semana para cumprir horário. Outra fala a ser 

destacada é “entende-se “ler” o acesso, manusear o livrinho, virar as páginas não importa se 

de cabeça pra baixo ou direito. Que aos poucos eles vão se entendendo e interagindo com 

esse livro.” Essa interação que essa fala faz menção, não é só o tocar e/ou olhar o livro, mas a 

troca de relações, de ser livre para olhar ou não, para manusear da maneira como quiser sem a 

necessidade de uma ação posterior. Sem a necessidade de responder uma pergunta ou de ser 

parte de uma atividade “X” dentro do planejamento do dia. Salutto, apoiada em Walter 

Benjamin (1940), trata das relações e troca entre sujeitos 

A narrativa fundada nas relações, constituinte da experiência, que deixa 

rastros, marcas na história e no homem é o fio que liga os que partilham de 

uma história coletiva, que atravessa o tempo. A arte da narrativa, por 

compartilhar as experiências entre os sujeitos, constitui elos de coletividade. 

(Salutto. 2013,p 88). 

 

Elos que não estão só na troca com o livro, mas também estão presentes na troca com o 

corpo docente, quando se abre espaço pra que toda a comunidade escolar faça parte da 

construção do PPP. Além do trabalho de formação de leitores realizado com as crianças, a 

creche também disponibiliza livros para a comunidade e tem um braço desse projeto que é 

dedicado à leitura compartilhada com os pais 

 

“Não adianta você falar que a gente precisa de leitores se dentro de casa 

não existe o incentivo. E como é que você incentiva, se não houve essa 

preparação desses pais? Então, exatamente a gente tenta fazer isso uma vez 

por semana. Se faz uma leitura compartilhada pros pais na entrada. Além 

disso, também foi disponibilizado um carrinho no portão onde tem o 

cantinho da leitura da creche. Onde são disponibilizados livros para que a 
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população, não somente os pais, possam pegar livros e colocamos a 

informação que traga de volta um outro livro, pra que possa ser 

compartilhado e incentivar a leitura de outras pessoas.” (Orientadora gica. 

Entrevista, 14 de dezembro de 2018). 

 

Após a entrevista ficaram claras algumas questões e subjetividades as quais esse projeto 

está sujeito. Conhecendo bem o contexto no qual essa pesquisa foi realizada, agora podemos 

responder às questões que movem essa pesquisa Como a literatura pode ser trabalhada na 

Creche? Qual é o espaço dela dentro do planejamento? O público da creche é ou não um 

público leitor? 

Resgato 2 eventos da minha pesquisa que exemplificam as considerações e conceitos 

até aqui apresentados. No evento Brincadeiras algumas das questões levantadas até aqui 

podem ser melhor exploradas. 

BRINCADEIRAS 

“As crianças brincam e Beatriz está com um livrinho contando 

história pra bonecas. Ela me mostra a história “olha” e começa a 

contar pra Rodrigo que brinca perto dela. Ele pára e começa a 

prestar atenção à contação da amiga. Até que Beatriz pede pra que eu 

conte. Eu começo a contar e as crianças começam a se agrupar a 

minha volta e prestar atenção. Algumas falam, uma por cima da 

outra, mas Beatriz pede silêncio: "shiiiiiu"- ela faz. Depois de 

terminar a história eu entrego o livro para Rodrigo ver. Ele olha 

depois dá para Helena que senta e começa a ler sozinha até que 

outras crianças se juntam à ela. Mas ela não gosta da interferência 

dos outros e fecha o livro.” (caderno de campo, 27/08/2018). 

O movimento das crianças de brincar com livros foi observado em diversas situações do 

campo. Era muito comum que no meio do dia, durante algum momento de livre brincar, as 

crianças espalharem os livros pelo chão e trocarem os brinquedos por eles ou que os mesmos 

fossem integrados a brincadeira, como no evento reportado. O interessante é que o livro em 

questão é um livro de números. Esse é o favorito da sala. Talvez seja pelo fato de sua lombada 

ser em espiral, o que facilitava o manuseio das páginas. Mas apesar de ser um livro de números, 
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o conteúdo era de pouca importância para as crianças. Mesmo que as crianças desse grupo já 

soubessem reconhecer e identificar os números, eles não se interessavam em contar junto com a 

história. Liam silenciosamente, passavam as mãos sobre o texto e ilustrações, abriam e 

fechavam o livro de diversas maneiras, porém em momento algum se preocupavam em nomear 

os números. Salutto recorre aos pensamentos de Benjamin (1994) para explicar por que os 

materiais com objetivo didático/pedagógico não são relevantes para a formação de leitores: 

 

As crianças estabelecem um diálogo com as produções além dasintenções 

previstas pelos adultos. Assim, com os livros, por exemplo, ficam mais 

envolvidas com as ilustrações, com as cores e atmosfera onírica dos livros, 

do que com a função moralizante dos textos. (SALUTTO,2013,p.106). 

Esse evento é importante também pra mostrar que nem sempre os alunos da creche 

eram leitores de ouvido, ou estavam 100% do tempo passivos a interpretação daquilo que lhes 

era apresentado. Por diversas vezes essas crianças recorrem ao mundo da fantasia e usam dos 

recursos mencionados por Kramer “o leitor leva rastros do vivido no momento da leitura para 

depois ou para fora do momento imediato” (2011, p.40 apud Salutto, 2013, p. 71). Recursos 

esses que são os movimentos/representações mais presentes durante esse pequeno período de 

observações. 

No próximo evento poderemos identificar mais dessas características. As atividades de 

sala de leitura normalmente são feitas em sala de aula, pois o espaço destinado a ser sala de 

leitura é muito pequeno e não possui ar-condicionado. Normalmente as crianças sentam-se em 

roda nas cadeiras e a professora vem com 2 sugestões de leitura. 

No evento O TAMBOR trago novas considerações sobre como o jogo simbólico está presente 

na formação de leitores de ouvido. 

O TAMBOR 

“Com as crianças sentadas em roda, a professora pega o livro “Pipoca, Um 

Carneirinho e Um Tambor” - Graziela Bozano Hetzel e mostra a capa para 

eles e pergunta o que veem. “ um menino e uma estrela” Natália 

Ela também pergunta “do que será a história? Vamos descobrir?” Ela 

começa a contar a história sempre parando para perguntar o que eles veem, 

a turma em resposta levanta e aponta para o livro. Quando em uma das 

páginas aparece a figura de um tambor uma das meninas grita “O 

TAMBOR” a profª pergunta “vocês já tocaram tambor?” e continua a 

contar a história sempre pontuando os novos elementos que aparecem. Bem 

no fim da história enquanto ela lia “ se você me der um beijo” Bianca, 

imediatamente abraça a amiga Laura que está ao seu lado e beija a 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1309  

 

bochecha. Mostrando estar atenta à história. Vendo a reação das meninas a 

profª fala “todo mundo escolhe uma amigo pra dará um beijo”. A turma 

então se agita, eles levantam em busca dos amigos. Alguns brigam, porque 

não querem receber abraço 
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ou beijo. No fim da contação, Vitória pede para contar um pedaço da 

história. A profª entrega o livro na mão dela e Vitória começa a passar as 

páginas em silêncio, ela segura o livro exatamente como a profª faz quando 

conta história para eles. E repete o gesto de passar as páginas apontando 

para as figuras, mas continua em silêncio. Outras crianças também pedem 

para ver o livro, mas como já está no fim da aula ela diz para turma que 

precisa ir, mas que dá próxima vez todos terão uma chance.” (caderno de 

campo, 09 de outubro de 2018). 

 

Neste evento podemos ver que a todo momento a professora tenta estabelecer uma linha 

de diálogo entre a linguagem escrita, as ilustrações e a crianças. Esse exercício de criar elos 

entre o vivido e o lido ajuda as crianças a se conectarem melhor com a história. Como aponta 

Salutto, em conformidade com Queirós (2012): “[...] a literatura é feita de palavras, e é 

necessário um projeto de educação capaz de despertar o sujeito para o encanto das palavras” (p. 

67). Despertar esse encanto nos pequenos é o principal objetivo da sala de leitura. Além dos 

recursos materiais concretos (livros, fantoches, máscaras e etc…), também é preciso que as 

crianças estejam envolvidas nesse momento de trocas. 

É notável que o andamento da aula muda quando as crianças se interessam pelo que está 

sendo lido. Ler para um grupo de leitores de ouvido não é um movimento linear, é preciso que 

o professor esteja atento ao tempo e ritmo daquele grupo. Nesse momento do ano em que o 

estudo de campo foi feito a turma já era familiarizada com a professora e rotina da sala de 

leitura, como também já tinham uma identidade de grupo. Quando Vitória pede pra contar a 

história, todos continuam sentados, mesmo com ela em silêncio eles aguardam e respeitam o 

momento da amiga. Essa situação que eles reproduziram na sala de leitura é forma de 

brincadeira comum nessa turma. Em conformidade com Vigotski, Salutto diz que : 

a  imaginação  e  a  criação  são  condições  humanas.  É  na  relação  com  o 

contexto histórico e cultural e com os outros que  o  sujeito  manifesta  e 

amplia essas manifestações. Para o autor, O outro é fundamental na  

constituição  do  sujeito, na  produção  de  sentidos,  na  manifestação  do  

pensamento,  da linguagem, da imaginação e da criação nas crianças( 

SALUTTO,2013, p. 99). 

A autora dialoga com Vigotski quando diz que as práticas direcionadas à formação de 

um público leitor devem ser pensadas de maneira que considerem as crianças/bebês como 

seres sociais. Formadores e consumidores de cultura, essas práticas devem levar as crianças a 

explorarem e expressarem sua relação com o mundo. O jogo simbólico faz parte desse 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1311  

 

momento. Quando Vitória “passa as páginas em silêncio, ela segura o livro exatamente como 

a profª faz quando conta história para eles. E repete o gesto de passar as páginas apontando 

para as figuras, mas continua em silêncio.” não é um simples jogo de imitação ou de 

representação. Nesse evento é possível perceber que as crianças já adquiriram algum 

conhecimento sobre o como se lê. Mesmo que nenhum deles ali seja alfabetizado. Eles já 

sabem que quando se lê para um grupo você pode segurar o livro de uma determinada 

maneira, que é possível acompanhar a leitura com os dedos. que em alguns momentos as 

imagens também podem ser lidas. Que pra que se faça a leitura compartilhada é preciso que 

haja silêncio, mesmo que seja só um momento de brincar. É preciso ressaltar também que esse 

espaço pro brincar/representar não é um momento vazio ou sem grande significado. Pelo 

contrário, na creche todos os momentos são de crescimento e aprendizagem. Salutto também 

retifica que : 

De acordo com  Vigotski  (2007),  cada  momento  no  processo  de 

desenvolvimento  do  ser  humano  é  estimulado  por  motivos  que  variam  

desde  o ambiente até as relações pessoais, e reconhecer os gestos e 

movimentos das crianças como processo e construção, possibilita organizar 

situações de aprendizagens incentivadoras e ampliadoras desse processo. 

(SALUTTO, 2013, p.99) 

Os eventos aqui analisados, são só um pequeno recorte do que foi vivido e 

experienciado durante a formação desta pesquisa. Confesso que muitas das perguntas 

levantadas no início desse estudo continuam sem resposta. Não só essas, mas muitas outras 

surgiram durante o campo, volto a repetir, o trabalho de formação de leitores de ouvido não é 

linear. É preciso paciência, calma, dedicação e muito mais tempo para entender as questões e 

necessidades primárias que envolvem trabalhar com esse grupo. Mas é preciso ressaltar-que 

durante essa pesquisa também foi possível verificar que quando se quer é, sim, viável que haja 

espaço para a leitura literária na creche, que há espaço para a literatura no planejamento e que, 

apesar de não alfabetizado, o público da creche é, sim, um público leitor. 

Outra constatação foi que o papel da literatura na creche é o de criar elos, elos entre aquilo 

que ainda não foi vivido e o que está sendo vivenciado, para exemplificar isso tomo 

emprestadas as palavras de Queirós (2012, p.61 apud SALUTTO, 2013, p. 168) 
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“Ler e somar-se ao mundo é iluminar-se com a claridade do já 

decifrado… Cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia 

outra estação. E os olhos, tomando as rédeas, abrem caminhos, entre 

linhas, para viagens do pensamento.”. 

Durante a produção desta pesquisa constatou-se que, apesar dos poucos recursos, é 

possível que haja práticas de sala de leitura voltadas única e exclusivamente para a fruição. 

Que para o bom desenvolvimento desse processo de formação de leitores muitas vezes é 

preciso que haja uma adaptação dos conteúdos. É preciso principalmente tempo e espaço pra 

aquisição dos conteúdos e, sobretudo respeito nas relações, tanto professor- aluno quanto 

leitor-literatura. É preciso também que reconheçamos as especificidades de cada aluno e de 

cada uma dessas relações com a leitura. Que entendamos que só é possível “levar rastros do 

vivido para fora do momento imediato” quando respeitamos a realidade do local em que 

estamos inseridos. Que somente uma relação de parceria é capaz de construir essa ponte onde 

as práticas se desenvolvam através da ação mediadora da literatura. 

Procuro aqui registrar que o projeto aqui estudado e as práticas descritas não podem ser 

generalizados como representação pura da rede educacional estudada. Por mais doloroso que 

seja, reconheço que o sucesso dessa pesquisa deve-se às especificidades e qualidade do 

trabalho desenvolvido na creche onde onde o estudo foi realizado. O verdadeiro grande 

problema que me surpreendeu durante a produção deste trabalho, não foi responder a pergunta 

como a literatura pode ser trabalhada na creche? Até porque com a existência das DCNEI 

viabilizam a realização dessa prática. Mas sim, comprovar a complexidade de fatores que 

envolvem esse trabalho, principalmente quando se pensa na produção de subjetividade desses 

sujeitos leitores. Como que nós professores precisamos ter o exercício de enxergar além do  

meu aluno não alfabetizado e ter consciência de que através da minha leitura existe um 

processo de aquisição de cultura, valores e formação de sentidos. Que essa prática exige 

dedicação, cuidado e sensibilidade, para entender as necessidades desse público leitor de 

ouvido e também pra criação de elos entre professor-aluno e que esse movimento sirva como 

ponte entre leitor e literatura. 
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Pequenos Escritores: reflexões sobre uma sequência didática de leitura e 

escrita no 2º ano do Ensino Fundamental  

Caroline Brandelli Garziera192 

Colégio Marista Nossa Senhora do Rosário  

Joseana Rodrigues193 

Colégio Marista Nossa Senhora do Rosário  

 

Resumo: Este escrito foi desenvolvido com base em uma experiência vivida no ano de 2018, em uma 

turma de 2º ano de um Colégio da rede particular de ensino, na cidade de Porto Alegre. Com a produção 

deste relato de experiência, objetivou-se qualificar nossas práticas escolares cotidianas. Apoiamo-nos 

conceitualmente nos estudos do Campo da Linguagem, destacando as vertentes sociointeracionistas. A 

partir deste campo, selecionamos neste registro, centralmente, reflexões sobre sequência didática, escrita e 

interlocução. As análises tecidas durante este tempo nos ajudaram a pensar sobre as regras, as formas de 

constituição de significados, as atribuições de sentidos estabelecidas neste espaço e tempo determinados 

que envolveram a ação de escrita em relação a estes sujeitos. O caminho percorrido até aqui permitiu que 

retomássemos conceitos e fortificássemos nosso entendimento do ensino da leitura e da escrita e seus usos 

enquanto práticas culturais. 

 

Palavras-chave: Sequência didática.  Escrita. Interlocução.  

 

Este escrito foi desenvolvido com base em uma experiência vivida no ano de 2018, em 

uma turma específica de um Colégio da rede particular de ensino, na cidade de Porto Alegre. 

Buscou-se relacionar os conceitos de sequência didática, escrita e interlocução, com as propostas 

realizadas em uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental. Objetivamos com a produção deste 

relato qualificar nossas práticas escolares cotidianas. Buscamos, sobretudo, vivenciar a pesquisa 

na prática, revisitando e analisando nossas ações e nossas escolhas pedagógicas. Por conseguinte, 

procuramos qualificar nossa prática docente. Acreditamos na importância da existência da 

reflexão e da análise de nossos fazeres, visando à consolidação de uma prática educativa de 
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qualidade. Entendemos que, para tal, como educadoras, possuímos necessidade de articular 

conhecimentos e experiências. Desse modo, objetivamos revisitar para repensar e qualificar os 

processos de planejamento, processos curriculares e de ensino-aprendizagem nos quais estamos 

inseridas. Esta escrita é, portanto, a materialização de uma busca de produção de conhecimentos 

relevantes à qualificação de nossa carreira profissional e de reflexão sobre as propostas escolares 

desenvolvidas em nosso contexto de trabalho.  

Escrevemos este relato através de nossos olhares docentes, que desejam ser analíticos e 

reflexivos. Olhares que são, sobretudo, marcados pela prática, um de professora da turma e outro 

de coordenadora pedagógica da instituição.  Em parceria, acreditamos ser importante discutir 

práticas realizadas, repensá-las e, por conseguinte, investir em práticas pedagógicas em prol da 

alfabetização e da efetivação de objetivos claros relativos ao ensino da leitura e da escrita.  

Concordamos com Piccoli e Camini quando afirmam que  

O conjunto das escolhas pedagógicas caracteriza uma escolha política. É um 

determinado sujeito leitor e escritor, e não outro, que se escolhe formar em 

parceria com as outras instâncias que atuam nessa formação. Assim, faz uma 

grande diferença optar pela pedagogia do quase total improviso e não por um 

planejamento de detalhado e com objetivos claros para a alfabetização.  

(PICCOLI E CAMINI, 2012, p. 15) 

 

Nesse sentido, em nosso contexto escolar, planejamos a sequência didática em parceria 

com um grande grupo de profissionais que atuam no 2º ano. Foi na troca de ideias, de conceitos e 

na negociação de saberes que elencamos os caminhos que seriam percorridos pelo grupo de 

estudantes do 2º ano. Neste momento de escrita, nos debruçamos na análise da sequência didática 

intitulada Pequenos Escritores realizada no ano de 2018. Registramos que a proposta de escrita de 

um livro pelas turmas de 2º ano já é atividade tradicional em nosso colégio. Desde o ano de 1998 

as turmas do 2º ano realizaram tal produção. Todavia, analisamos a estrutura de sequência 

didática adotada no ano de 2018 e suas reverberações em apenas uma turma específica. 

Entendemos que tais escritos são recortes desta experiência e registramos que os conceitos de 

sequência didática, escrita, e interlocução nos pareceram pertinentes para a reflexão da prática 

vivenciada neste ano de 2018, neste contexto definido.  Conforme referimos acima, neste colégio, 

tradicionalmente, as turmas de 2º ano constroem um livro coletivo, com escritos e ilustrações 
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autorais. E é sobre questões referentes a esta sequência didática de construção de um material 

escrito complexo que destinamos nossos escritos na construção deste relato de experiência.  

Após tais demarcações contextuais, esclarecemos que nos apoiamos conceitualmente nos 

estudos do Campo da Linguagem, destacando as vertentes sociointeracionistas. A partir deste 

campo, selecionamos, neste relato, centralmente, reflexões sobre sequência didática, escrita e 

interlocução.  

Como eixo norteador de nossas práticas em alfabetização, julgamos como fundamental 

situarmos o ato de escrever, o entendimento da escrita em geral. Defendemos, inspiradas nos 

escritos de Cagliari, que ninguém lê ou escreve sem motivos e/ou sem motivações. Nos afinamos 

com o entendimento de que antes de ensinar a ler, precisamos situar o contexto em que estamos 

inseridas e precisamos definir o que nossos estudantes esperam da escrita, como julgam sua 

utilidade e suas funções para, então, programarmos as nossas atividades adequadamente. Nossos 

estudantes vivem em um meio social que percebe a escrita e a leitura como ato frequente, como 

parte de suas ações cotidianas. As famílias dos nossos estudantes leem e escrevem por 

motivações diversas e compreendemos que as crianças com as quais trabalhamos convivem com 

a escrita, entendendo-a como necessária para a comunicação, como forma de expressão artística 

e, até mesmo, como fonte de prazer. Sabemos que realizar propostas de escrita neste contexto é 

completamente diferente de outros contextos em que a escrita pode ser enxergada como algo 

estranho, indesejável ou inútil.  

Cagliari aponta que cada texto tem sua função e que é preciso que trabalhemos tais 

funções na escola. Nesse sentido, concordamos que  

A produção de um texto envolve problemas específicos de estruturação do 

discurso, de coesão, de argumentação, de organização das ideias e escolha das 

palavras, do objetivo e do destinatário do texto etc. Por exemplo, escrever um 

bilhete é diferente de escrever uma carta, uma notícia, uma propaganda, um 

relato de uma viagem, uma confissão de amor, uma declaração perante um 

tribunal, uma piada etc. (CAGLIARI, 2009, p. 106). 

 

Acreditamos, assim como o autor supracitado, que a professora deve indicar caminhos, 

fazer intervenções quanto à forma do que vai ser escrito. É importante estruturar apontamentos 

sobre a produção de textos das crianças, analisando-os discursiva e ortograficamente. Assim, a 
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professora, enquanto parceira no processo de escrita, é parte fundamental na consolidação de  

sujeitos produtores de textos.  

Acreditamos, também, que é preciso ter uma motivação para escrever, não bastando 

dominar o sistema alfabético para escrever. Cagliari afirma que “a escrita deve ter como objetivo 

essencial o fato de alguém ler o que está escrito.” (CAGLIARI, 2009, p.89). Acreditamos na 

potência da proposta de escrita de um livro infantil, através desta sequência didática e dos seus 

desdobramentos, por, sobretudo, dar conta desta necessidade: a escrita situada em contexto real, 

para interlocutores reais. O autor nos ajuda a refletir que a escola se configura como o lugar 

(talvez o único) onde se escreve sem motivações. Segundo ele, algumas atividades representam 

simplesmente o puro exercício de escrita. Sabemos que não é possível se efetivar um ensino 

pautado em escritas com contextos reais o tempo inteiro. Afinal, conforme nos apontam Piccoli e 

Camini,  

A escola é o lugar para se aprender procedimentos para dar conta dessas 

tarefas, tornando o que é “descontextualizado” interessante e desafiante de ser 

aprendido. Não é possível, nem desejável, explorar situações reais de 

comunicação todo o tempo; a escola vive de conhecimentos escolares, e isso não 

significa que ensinar e aprendê-los seja algo entediante. (PICCOLI E CAMINI, 

2012, p. 25) 

 

Entendemos, todavia, que devemos valorizar e potencializar a escrita em contexto real, 

sempre que possível, no planejamento de nossas propostas. E pontuadas nestas premissas que 

organizamos as ações que seguem analisadas neste escrito.  

Cabe destacar que, ao longo do processo de produção do livro escolar, os estudantes 

tiveram contato com textos produzidos por outros estudantes, realizados através do mesmo 

projeto, em edições de anos anteriores. Inicialmente, a professora realizou a leitura de obras em 

aula, focalizando a estrutura típica do texto e os recursos utilizados na produção do livro literário. 

Percebemos que nossos estudantes, em sua maioria, já possuíam extenso contato com livros de 

histórias infantis. Entretanto, a reflexão e a análise destes textos, na forma de uma narrativa 

poética, com suas rimas e sua estrutura típica, foi algo novo e desafiador para a turma.  

Nesse sentido e em relação à leitura de textos referência, citamos Simões que destaca a 

importância de o professor propiciar o  
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contato dos alunos com textos de referência que permitam a apreensão das 

funções e das características do gênero estruturante, ou focal: ao lê-los, o aluno 

poderá ter acesso direto a informações sobre a circulação social e sobre suas 

características composicionais; poderá também conviver com os usos do 

português que lhes são típicos. (SIMÕES, 2012, p. 165) 

 

Os estudantes da turma de 2018 sabiam que escreveriam um livro para suas famílias. 

Cremos, fortemente, que a existência de propósitos de escrita é importante para a consolidação do 

desejo de escrever. Ao saberem que escreveriam para alguém, os estudantes mostraram 

engajamento na tarefa pois enxergaram a escrita situada em um contexto real. Assim, através de 

uma perspectiva enunciativa do ensino da linguagem, defendemos a importância de definição de 

interlocutores reais para a produção final de nossa sequência didática. Apostamos na importância 

de definir com os estudantes os destinatários da escrita em que se envolveriam. Acreditamos 

nesta definição como essencial para o desenvolvimento da sequência, para que se possa 

estabelecer finalidades de escrita com os estudantes.  

No momento inicial da sequência didática, expusemos aos alunos a tarefa que estávamos 

iniciando. Cabe ressaltar que, em função do caráter histórico da produção do livro pelas turmas 

de 2º ano desta instituição, muitos estudantes já iniciam o ano letivo com a expectativa de criar 

tal obra. Muitos já tinham vivido alguma experiência com irmãos ou primos mais velhos e foram 

capazes de contar sobre suas vivências anteriores aos colegas. Assim, no contexto desta turma, 

instaurou-se um caráter de envolvimento e empolgação para a produção do livro coletivo. Em 

roda de leitura, a professora explorou a leitura de livros produzidos por outros estudantes, em 

anos anteriores, por meio de atividades relacionadas à sequência didática dos Pequenos 

Escritores. Os estudantes ficaram encantados ao analisar o referido material e explicitaram seu 

encantamento através de suas falas. Tais como:  

-Nossa! É um livro de verdade, profe!  

- Nós vamos conseguir criar um assim também? Mas nós temos este tipo de folha?  

- Deve ser muito difícil!  

Desde o princípio da sequência didática, foi explicitado sobre qual seria o produto final e 

para quem ele seria destinado. Acreditamos que a exploração de livros de edições anteriores 

possibilitou às crianças um contato mais concreto e, consequentemente, um entendimento mais 
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claro do material que seria produzido ao final da sequência didática. Além da escrita para suas 

famílias, os estudantes da turma criaram expectativas de sua escrita ser lida pela comunidade 

escolar. Sabiam que todos os seus professores, os componentes da Equipe Diretiva e outros 

educadores da escola leriam o livro produzido por eles. Destacamos tal fato como impulsionador 

para o desejo de escrita e nos apoiamos nas reflexões de Schnewuly e Dolz sobre sequência 

didática para contextualizar e marcar nossas ações iniciais.  

A apresentação da situação visa expor aos alunos um projeto de comunicação 

que será realizado “verdadeiramente” na produção final. Ao mesmo tempo, ela 

nos prepara para a produção inicial, que pode ser considerada uma primeira 

tentativa de realização do gênero que será, em seguida, trabalhado nos módulos. 

(SCHNEWULY E DOLZ, 2011, p.84) 

 

Entendemos, inspiradas nos autores, que neste momento inicial a turma construiu a 

representação da proposta de linguagem que viria a ser executada por eles. Buscamos, desde 

então, explicitar sobre o gênero que seria abordado, bem como a temática para a produção do 

livro. Neste ano de análise, a estrutura de texto seguia a narrativa poética e o contexto de animais. 

Definiu-se, ainda, a quem se dirigia a produção. Destaca-se, neste momento, o caráter afetivo 

estabelecido por se tratar de uma escrita destinada, sobretudo, para as famílias. O desejo de 

agradar e emocionar tornou-se explícito em algumas falas:  

- Minha mãe adora ler! Vou fazer este livro com muita dedicação para ela se emocionar!  

A forma e a participação da produção também ficaram claras ainda nos primeiros minutos 

de exploração, enquanto os estudantes analisavam as versões anteriores dos livros que 

comumente chamaram de Pequenos Escritores. Cabe ressaltar que tais livros ficam disponíveis 

para retiradas em nossa biblioteca do colégio. Assim, quando a professora contou que 

posteriormente os estudantes poderiam retirar na biblioteca do colégio os livros que estavam 

explorando, assumiu-se um status de valorização da produção. O orgulho ficou evidente quando 

um dos estudantes perguntou:  

- O nosso também ficará disponível na biblioteca?  

Com a resposta afirmativa da professora, toda a turma vibrou.  
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Acreditamos que nesta fase inicial, fornecemos aos estudantes “todas as informações 

necessárias para que conheçam o projeto comunicativo visado e a aprendizagem de linguagem a 

que está relacionado” (SCHNEUWLY E DOLZ, 2011, p. 85).  

Oralmente, ainda em roda de conversa, a professora desafiou os alunos para que 

inventassem um novo final para o livro explorado, visando realizar o primeiro texto inicial 

correspondente ao gênero trabalhado. Neste momento, surgiram respostas com rimas, todavia o 

encadeamento das ideias próprio da narrativa mostrou-se mais difícil de estruturar. Evidenciou-se 

assim, que a busca pela construção de uma narrativa com progressão temática e rimas seria, para 

eles, o grande desafio do gênero de texto em questão. Entendemos que ali, oral e coletivamente 

na produção inicial, se constituiu um primeiro lugar de aprendizagem relacionado à sequência 

didática. Também foi reguladora da sequência didática, pois conseguiu concretizar os elementos 

explorados na introdução da situação e esclareceu pontualmente quanto ao gênero abordado na 

sequência didática. A apresentação da situação não constituiu necessariamente uma produção 

inicial completa, entendemos que é possível afirmar que ela motivou os alunos e a própria 

sequência.  

Após a leitura realizada pela professora, por muitas vezes, tais livros foram buscados 

pelos estudantes para realização de leitura individual e espontânea. Muitos estudantes passaram a 

retirar livros da “Coleção Pequenos Escritores” no período semanal de biblioteca do Colégio. 

Cabe, ainda, ressaltar que, na sala de aula, existe uma biblioteca com obras infantis disponíveis 

para os estudantes, permanentemente. Esta biblioteca de sala de aula é composta por mais de 100 

livros infantis e muitos deles possuem estrutura em narrativa poética. Assim, percebemos que, 

paulatinamente, o texto rimado e encadeado, específico da narrativa poética, foi sendo 

incorporado ao cotidiano escolar desta turma.  

Para tratar dos módulos existentes na sequência didática, expomos abaixo uma tabela com 

todos os procedimentos realizados em 2018. Neste registro encontra-se o cronograma de trabalho 

da sequência didática para nortear todas as turmas de 2º ano do Colégio. O documento foi 

organizado para uso interno e, neste relato de experiência, recortaremos algumas ações para 

estruturar a análise. Inicialmente, destacamos os tópicos na própria tabela. Compreendemos que, 

diferentemente de um projeto didático, no qual os estudantes conseguem construir possibilidades 

e definir etapas de forma coletiva e sem necessariamente um roteiro prévio, na sequência didática 
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o planejamento e o cronograma geral das propostas ficam bastante centrados no professor, em 

suas escolhas e sob seu monitoramento. 

ETAPAS DA SEQUÊNCIA RESPONSÁVEL DATA 

Exploração de obras literárias adotadas:  

- Os Brasileirinhos, Um jeito bom de brincar.  Professoras 04/04 a 26/05 

Entrega do boneco com orientações da S2C para 

as Professoras. 

Daiane/Professoras/ 

Marcos, Camila e 

Letícia (artes). 

Primeira quinzena de 

abril. 

Oficina com professoras de Artes (técnicas e 

materiais para ilustrações). 
Camila 19 de junho 

Oficina com escritor Cesar Obeid  Caroline / Professoras 06 de julho 

Foto da turma para o livro (turmas, 

coordenação, direção e autor) 
Marcos / Professoras  Em maio e setembro. 

Entrega das mensagens do Diretor, da 

Coordenação Pedagógica e do Escritor 

Convidado para diagramação. 

Daiane / Professoras 24 de maio 

 

Presença de ilustradora convidada: Patrícia 

Langlois 

 

 

Caroline/Professoras 01, 02 e 03 de agosto 

• Criação do roteiro da história da turma 

• Digitação da narrativa poética de cada turma  
Professoras 

29 de maio a 29 de 

junho. 

Entrega do texto digitado para revisão pelas 

professoras do 2º ano. 

 

Professoras/Daiane 
02 de julho a 06 de 

julho 

Início da revisão e correção dos textos  
Daiane/Professora 

Revisora 
09 de julho a 13 julho. 

Devolução dos textos corrigidos (para passar a 

limpo com a letra cursiva) 

Daiane/Professora 

Revisora 

16 de julho a 20 de 

julho 

Criação das ilustrações do livro Professoras 
10 julho a 30 de 

agosto. 

Escrita com a letra cursiva  Professoras 
16 de julho a 30 de 

agosto. 
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Ag

ora, nos 

dedicamo

s a pensar 

sobre os 

módulos. 

Com base 

em 

Schneuwl

y e Dolz 

acreditam

os que 

“nos 

módulos 

trata-se 

de 

trabalhar 

os 

problema

s que apareceram na primeira produção e de dar aos alunos instrumentos necessários para 

superá-los.” (SCHNEUWLY E DOLZ, 2011, p.87). Neste momento da sequência didática, 

enfocamos questões de forma mais sistematizada e detalhada. No dia 06 de julho de 2018, os 

estudantes do 2º ano tiveram um encontro com o escritor de livros infantis César Obeid. Neste 

encontro, tiveram a oportunidade de conversar com o autor e indagar sobre sua forma de produzir 

textos. O autor falou com os estudantes, explicou sobre seu processo de criação, as etapas que 

realiza em sua escrita e, ainda, improvisou rimas com os nomes dos estudantes. Compreendemos 

Entrega do texto de APRESENTAÇÃO e 

CONTRACAPA do livro para diagramação 
Daiane/Professoras 14 de agosto 

Entrega dos textos em cursiva para 

escaneamento e edição 
Professoras 

31 de agosto até 18h - 

(DATA LIMITE). 

Conforme as turmas 

forem produzindo ir 

encaminhando para 

SCP 

Entrega das ilustrações para diagramação (prazo 

final) 
Daiane/Professoras 

31 de agosto até 18h - 

(DATA LIMITE). 

Conforme as turmas 

forem produzindo ir 

encaminhando para 

SCP 

Oficina “Como nascem os livros? ” com Marcos  

 (Priorizar 2 turmas por momento, no máximo) 

Local: Sala de aula 

 

Caroline/Professoras/M

arcos  

Segunda semana de 

agosto. 

Processo de captura de imagens (ilustrações) e 

início de editoração  

Daiane/Marcos  31 de agosto  

 

Revisão do 1º bonecos dos livros (Revisor) 

Revisão do 1º boneco dos livros (Professora 

responsável da turma)  

Daiane/Profª /Coord. 

Ped. 

Revisão realizada 

durante editoração 

28 de setembro/ 

entrega do material até 

01 de outubro. 

Divulgação da impressão dos livros às famílias Caroline/Professoras Reunião do 2º Tri 

Revisão do PDF da gráfica – DEVOLUTIVA 

FINAL 

Professoras  

Comunicação/ 

Coordenação 

Pedagógica/Profes 

02 de outubro/entrega 

em 05 de outubro 

Entrega dos livros à escola Marcos  7 de novembro 

Lançamento e sessão de autógrafos na Feira do 

Livro 

Caroline/ Coordenação 

Pedagógica 
10 de novembro 
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que o encontro com César Obeid possibilitou aos estudantes a criação de representações de 

proximidade com um escritor e potencializou a vontade das crianças de brincarem com as 

palavras, descobrindo as possibilidades de rimar.  

Pensamos que as atividades formuladas para os módulos objetivam explicitar o que é 

preciso para dominar um gênero. Compreendemos que a produção de um livro escolar coletivo é 

uma tarefa complexa para nossos estudantes. As demandas são extensas e variadas no que tange a 

habilidades e possíveis competências. Trabalhamos vislumbrando propiciar aos estudantes 

momentos para análise, reflexão e produção de textos, atentando às especificidades do gênero, 

bem como ao entendimento da linguagem como arte. Entendida aqui como produto e produtora 

de cultura individual, social e histórica, política e estética. No que diz respeito à elaboração de 

conteúdos, nos apoiamos novamente em Schneuwly e Dolz quando dizem que o estudante deve 

ter conhecimento das técnicas para procurar produzir conteúdos. Sabemos que tais técnicas se 

modificam bastante em função dos gêneros e podem ser técnicas com enfoque na criatividade. 

Com isso, organizamos as propostas para trabalhar os problemas em diferentes níveis. 

Focalizaremos, assim, neste relato, algumas das propostas específicas que realizamos em 2018. 

Em cada uma destas situações, os estudantes se depararam com o problema específico e 

desejávamos que eles fossem, ao final, capazes de resolvê-los de forma simultânea. Por isso, 

buscamos garantir um encontro com cada especialista, um escritor e um ilustrador. Nossos 

estudantes produzem o texto escrito e o imagético do seu livro coletivo. Assim, no dia 03 de 

agosto, os estudantes encontraram com a ilustradora de livros infantis Patrícia Langlois. No ateliê 

de arte do Colégio, tiveram contato com ilustrações originais produzidas pela ilustradora para 

livros infantis, perguntaram sobre sua forma de criação e tiraram dúvidas sobre os materiais 

utilizados por Patrícia. Produziram, sob orientação de Patrícia Langlois, uma ilustração para um 

poema lido por ela e tiveram breve contato com técnicas de desenho. Os estudantes 

demonstraram muito interesse na fala da ilustradora e foi possível notar uma preocupação estética 

no momento da produção de suas ilustrações para o livro coletivo. Realizamos oficinas com o 

apoio técnico da instrutora de Arte do Colégio. Posteriormente, após o processo de escrita, as 

crianças compuseram cenários para realizar suas ilustrações. Coletivamente, combinaram quais 

ilustrações iriam compor em cada página do livro.  
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 No que se refere ao planejamento de texto, foi realizado coletivamente um roteiro de 

escrita. Os estudantes elencaram, a partir da temática estipulada pela professora, os principais 

elementos constitutivos da narrativa. Criaram, coletivamente, um personagem principal, 

definiram destinos para a narrativa e ações principais para os personagens. Ou seja, planejaram 

sua escrita. Chamamos tal etapa de roteiro da história. A professora projetou no quadro um 

documento de word ligado ao seu computador e foi digitando as ideias da turma, na medida em 

que eram partilhadas com o grande grupo. Após trocas de ideias e negociações, definiu-se o 

roteiro com a estrutura da história. Ao final, a professora releu as ideias que constituíram o 

roteiro da história coletiva e a turma entrou em consenso sobre estar de acordo com a estrutura 

inicial definida para a história. Definiram, porém, que na medida em que escrevessem as partes 

da história, poderiam fazer algumas modificações se fosse para deixar a história mais 

interessante, segundo eles. A cada finalização de etapa de trabalho a turma comemorava de forma 

vibrante.  

Já no momento destinado para a realização do texto, os estudantes produziram estrofes 

individuais. O livro foi organizado em estrofes individuais por estudante, com versos em 

quantidades variadas. A professora definiu os combinados para a produção das estrofes 

previamente. Explicou para a turma que cada estudante poderia se inscrever para realizar a 

produção de sua estrofe na medida em que sentisse vontade e criatividade para continuar a 

história. Combinou, ainda, que todos precisavam estar muito atentos durante a produção da 

história, tendo em vista que a narrativa precisava ter progressão temática e encadeamento de 

ideias. O texto não foi escrito em apenas um dia. Foram aproximadamente duas semanas de 

produção textual. Todos os dias a turma retomava a escrita anterior e produzia mais estrofes. A 

quantidade de estrofes produzidas diariamente foi variável. A professora projetava um 

documento de word e digitava a história na medida em que os estudantes ditavam. A turma 

palpitava, ajudava buscando rimas para as palavras ou até mesmo novos acontecimentos para a 

história. Selecionamos o início da história coletiva para tornar mais visível a estrutura da história.   

Era uma vez um leão que se chamava Peleão  

Adorava comer macarrão com muito feijão  

Morava em uma floresta  

Jogava futebol bem à beça.  

E. R. F. 
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Ele morava em um lugar que não tinha mar  

Era uma parte da floresta que não tinha quase ninguém  

No rio, Peleão gostava de nadar  

Até que em um belo dia encontrou alguém. 

P. B. G.  

Cremos que os textos precisam servir “a uma análise aprofundada, à comparação, à 

crítica” (SCHNEUWLY E DOLZ, 2011, p. 95). E apostamos no registro escrito feito pela 

professora logo após a fala do estudante para transformar o oral em escrito passível de 

observação, permanentemente.  A professora relia oralmente para o grande grupo repetidas vezes 

a estrofe produzida e, com o passar do tempo, essa prática estruturou-se como permanente 

durante o processo de escrita do livro. A provocação para a reescrita partia, na maioria das vezes, 

dos próprios estudantes. Entretanto, a professora realizava provocações visando reformulação do 

texto sempre que julgava necessário.  Nesse sentido, nos apoiamos em Simões (2012) e 

afirmamos que escrever é reescrever; é preciso reelaborar textos até que eles estejam de fato 

finalizados, e analisar se eles conseguiram atingir os objetivos propostos previamente para aquela 

escrita. A autora enfatiza o envolvimento dos estudantes nesta ação. Ou seja, ao passo que um 

estudante lê o texto de um colega, pensa sobre os objetivos definidos de interlocução e estabelece 

leitura crítica do texto. Percebemos que propiciar aos estudantes este movimento de leitura do 

texto do colega, para, de fato, analisá-lo e, sobretudo, apontar caminhos para seu aprimoramento, 

foi de grande valia no processo de construção do livro coletivo. Desta forma, entendemos que é 

importante reescrever “até que estejamos satisfeitos com o resultado de nossa atividade de escrita 

[...] esse é um processo corriqueiro no cotidiano daqueles que escrevem” (SIMÕES, 2012, p. 

174) e que deve ser ensinado e estimulado no cotidiano das aulas.  

Percebemos, ainda, a necessidade de situar a modularidade como um princípio geral na 

efetivação das sequências didáticas. Nossas propostas previam passos ligados entre si, que se 

aprofundavam, encadeavam e se complexificavam. Acreditamos, assim como Schneuwly e Dolz, 

que “a modularidade deve estar associada à diferenciação pedagógica” (SCHNEUWLY E DOLZ, 

2011, p. 93). A luz deste pensamento, apostamos que as sequências didáticas podem apresentar 

variedade de atividades e que estas devem ser adaptadas e transformadas de acordo com as 

potencialidades e necessidades de nossos estudantes. Apoiamos, portanto, que a sequência 

didática esteja inserida em uma  
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perspectiva construtivista, interacionista e social que supõe a realização de 

atividades intencionais, estruturadas e intensivas que devem adaptar-se às 

necessidades particulares dos diferentes grupos dos aprendizes. (SCHNEUWLY 

E DOLZ, 2011, p. 93). 

 

Neste sentido, entendemos que os momentos de criação de ilustrações do livro e de escrita 

manuscrita, seja ela na forma cursiva ou não, estão relacionados com a perspectiva de trabalho 

sinalizada anteriormente e alinhadas ao caráter modular. Na turma de análise, foi possível variar 

modos de trabalho durante estes momentos. Variaram-se as formas de organizar os cenários para 

as ilustrações, desde os materiais utilizados até a cena montada para a foto que foi realizada por 

educadores. No processo de escrita, foi possível atentar as necessidades de cada estudante e 

ajustar para propiciar mais prazer na produção e melhor valorizar seus registros, conforme 

imagens que seguem abaixo, as quais foram extraídas da versão final do livro. Cada página 

corresponde à estrofe construída por um estudante e contém ilustrações produzidas coletivamente 

pelos estudantes da turma, conforme segue exemplo de trechos do livro produzido pela turma 25, 

no ano de 2018.  

 
 

(RODRIGUES e estudantes da turma 25/2018, p. 14 e 15, 2018.) 
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(RODRIGUES e estudantes da turma 25/2018, p. 14 e 15, 2018.)  

 

 

 

 
 

(RODRIGUES e estudantes da turma 25/2018, p. 14 e 15, 2018.)  

 

Nossa sequência didática “Pequenos Escritores 2018” foi finalizada com a produção final 

de um livro coletivo. Cada estudante recebeu um exemplar que foi impresso em uma gráfica, fora 

do ambiente escolar. Acreditamos que tal produção final possibilitou aos estudantes desta turma 
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colocarem em prática os conhecimentos construídos nos módulos da sequência. Consideramos, 

também, que tenha servido como instrumento regulatório para os alunos, no contexto do 

comportamento de produtores de textos, ligado à revisão e reescrita de seus textos.  

O lançamento do livro se deu na Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 10 de novembro 

de 2018. Relacionamos o local de lançamento, seu status social e cultural e julgamos possível, 

neste momento, realizar aproximação com o fato de as crianças estarem envolvidas em um 

processo de elaboração de escritos que serão publicitados posteriormente. Percebemos como 

presente a noção da escrita em contexto real, como possibilidade de tornar-se pública. Simões 

analisa a publicização dos textos dos estudantes quando afirma que:  

a publicação dos textos dos alunos é essencial. Por quê? Para que sua produção 

se dirija de fato a um interlocutor, para que os alunos encontrem seus leitores e, 

aos poucos, se reconheçam como autores. Que fazem uso de sua língua para 

participar em contextos sociais mais públicos, letrados. (SIMÕES, 2012, p. 202) 

 

Assim, defendemos que a publicização dos textos dos estudantes, com a materialização do 

livro impresso, faz com que todas as ações anteriormente realizadas carreguem sentido. Simões 

(2012) afirma, ainda, que os textos produzidos precisam ser lidos de maneira significativa, que 

não é possível realizar o ensino de produção de textos objetivando apenas o preenchimento de 

linhas. E foi com o objetivo de ensinar a escrever e não puramente fazer encher linhas que os 

esforços foram empregados ao longo desta sequência didática. Consideramos que este fator foi 

determinante para a forma como foi abordado e entendido o ato de escrever durante esta 

sequência didática nesta turma: um facilitador na constituição das habilidades de escrita enquanto 

prática situada, de acordo com a vida dos envolvidos neste processo.  

Destacamos nosso entendimento de que a turma foi capaz de elaborar um trabalho de 

linguagem que visava à escrita para seus familiares de acordo com a estrutura de narrativa poética 

e pelo critério de escrita coletiva. Assim, comprometeram-se e envolveram-se nesta produção. A 

escrita poética foi norteadora para que as crianças contassem suas vivências. Entendemos que, 

por partilharem esse conhecimento de quem iria ler seus textos, os estudantes atribuíram sentidos 

sociais, culturais e afetivos para as escritas realizadas.  

Acreditamos que repensar esta prática, focar e refinar nosso olhar para ela, refletindo 

sobre os caminhos tomados e outras possibilidades possíveis, auxiliará no aperfeiçoamento das 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1329  

 

ações pedagógicas realizadas neste âmbito. Entendemos este registro de relato de experiência 

como uma possibilidade de contribuição na nossa formação docente e é com esse intuito que 

escolhemos refletir sobre práticas de leitura e escrita na escola. O tempo de escrita deste relato de 

experiência nos possibilitou repensar sobre o vivido em relação ao projeto de construção de um 

livro escolar com 28 crianças, de 2º ano, revivendo experiências. As reflexões tecidas durante 

este tempo nos ajudaram a pensar sobre as regras, as formas de constituição de significados, as 

atribuições de sentidos estabelecidas neste espaço e tempo determinados que envolveram a ação 

de escrita em relação a estes sujeitos. O caminho percorrido até aqui permitiu que retomássemos 

conceitos e fortificássemos nosso entendimento do ensino da leitura e da escrita e seus usos 

enquanto práticas culturais. 
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Produção de textual a partir de biografias de mulheres: o caso da Escola 

municipal Santa Maria Goretti da Prefeitura da cidade do Recife. 

 

Josinaldo Carlos De Lima Bernardo. 

Escola Municipal Santa Maria Goretti-PE 

 

 

Resumo: Este Relato de Experiência visa sistematizar e socializar um conjunto de atividades de 

natureza teórico-prática que se encontram presentes no cotidiano da sala de aula de um professor-

alfabetizador e que vem sendo vivenciadas com um grupo de 18 crianças do 3º Ano do Ensino 

Fundamental, da Escola Municipal Santa Maria Goretti, no Bairro do Vasco da Gama (RPA 3, 

Secretaria Municipal de Educação do Recife). O objetivo das foi trabalhar a produção de textos 

orais e escritos a partir do gênero textual Biografia. Neste sentido foram trabalhadas 15 biografias 

de mulheres de mulheres que se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento das ciências, 

das artes, das culturas e na promoção dos direitos humanos. Para alcançar o objetivo foram 

propostas e vivenciadas um conjunto de atividades que exploraram os eixos da linguagem numa 

perspectiva alfabetizadora, a saber: a ORALIDADE, através de rodas de conversas e debates que 

são sempre mediados por vídeos sobre o assunto e que auxiliaram no desenvolvimento da 

capacidade argumentativa das crianças; a LEITURA, por meio do contato de obras escritas como 

as biografias das personagens em estudo, letras de músicas e notícias da internet; e da ESCRITA, 

com atividades de produção de textos. As atividades vivenciadas em sala de aula de forma lúdica 

proporcionaram as crianças a construção de um espaço de diálogo, de troca de experiências e de 

produção de novos conhecimentos. Além de uma melhor compreensão do Sistema de Escrita 

Alfabética. O tema da igualdade de gênero fora ´experienciado` de forma natural através da 

delicadeza pedagógica da linguagem presente nos momentos de debate e nas produções. Foi 

possível perceber, através de um processo avaliativo, que esse conjunto de experiências, saberes e 

práticas pedagógicas ajudaram as crianças, através dos trabalhos coletivos, no desenvolvimento 

de práticas do convívio social como o diálogo com os colegas, o respeito aos turnos de fala e 

principalmente na construção de um ambiente harmônico e solidário na escola. Para nós 

professoras e professores de crianças pequenas faz-se necessário refletir sobre a importância do 

registro, da sistematização e da socialização de atividades como estas. De igual forma urge 

pensar na necessidade de se manter práticas educativas permanentes e que não estejam vinculadas 

apenas a celebrações pontuais e datas comemorativas, a fim de que se promova permanentemente 

o fortalecimento do caráter emancipatório dos sujeitos na perspectiva da sua formação para o 

exercício da cidadania. 

 

Palavras Chave: Produção Textual. Biografias de Mulheres. Alfabetização e Letramento 

Linguagens. 
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Justificativa 

O projeto “Estude como uma Garota” surgiu a partir da inquietação de um grupo de 

estudantes do 3º Ano, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que não se contentaram em 

conhecer apenas as obras de mulheres como o exemplo de Cecília Meireles e Ana Maria 

Machado, e quiserem aprofundar suas perguntas através de pesquisas sobre a história de vida 

dessas mulheres. Com base numa série de questionamentos, comecei um intenso processo de 

pesquisa sobre biografias femininas e quais estratégias pedagógicas poderia utilizar para trabalhar 

esse gênero textual com uma turma de crianças em processo de alfabetização.  

Inicialmente, realizei pesquisas na internet, livros, filmes, curtas, animações e 

documentários, que foram, naturalmente, me conduzindo aos temas do machismo, feminismo e 

da (des)igualdade de gênero.  

Ao refletir sobre essas questões, fui levado a problematizar os desafios que pudessem 

surgir ao longo do desenvolvimento do projeto, pensando, sobretudo, no atual momento que 

vivemos em nossa sociedade em que o discurso ultraconservador tensiona criminalizar e 

perseguir o trabalho pedagógico das professoras e dos professores. Entretanto, esse ainda não se 

constituía como a principal problemática. O desafio estava em levar para as crianças um material 

que ao mesmo tempo fosse de qualidade e que  tivesse uma linguagem acessível, sem diminuir o 

conhecimento científico. 

Iniciei, então, um processo de escolhas e adaptações através de diversas linguagens e 

gêneros textuais, a partir de: filmes, vídeos, curtas, animações, documentários, músicas, trabalhos 

manuais, dança, literatura, poemas, textos informativos e instrucionais, notícias e 

infográficos.Esse conjunto de estratégias pedagógicas desdobraram-se em atividades que tinham 

como foco trabalhar com essas crianças a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e os 

conteúdos dos Componentes Curriculares da área de Linguagens, sobretudo das disciplinas de 

Língua Portuguesa e Artes.  

Nesses caminhos possíveis para trabalhar os conteúdos, busquei abordar de diferentes 

formas a história de vida dessas mulheres, estimulando os estudantes a uma nova maneira de ver 

e pensar o papel das mulheres, além dos “lugares” que ocuparam e ocupam na sociedade como 

forma de superação dos preconceitos e discriminações. Procurei fundamentar esses 
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conhecimentos com as Competências Gerais e as Competências Específicas da Área de 

Linguagens da BNCC e com os Direitos de Aprendizagem e Conteúdos das disciplinas de Língua 

Portuguesa e Artes dispostos na Política de Ensino da Rede Municipal do Recife (2019). 

Assim, o projeto pretendeu refletir sobre a vida e a obra de um conjunto de 15 mulheres 

no decorrer de 04 meses (fevereiro a maio de 2019), sendo 14 brasileiras e 01 estrangeira, que, 

divididas em suas áreas de atuação, compuseram 04 categorias de estudos: Literatura, Artes 

Plásticas, Música e Direitos Humanos.  

Objetivos 

• Trabalhar o gênero textual biografia para conhecer, por meio de diferentes 

linguagens, as histórias de vida de mulheres que contribuíram para o 

desenvolvimento das ciências, da literatura, das artes e na promoção dos direitos 

humanos;  

• Estimular a pesquisa científica com base na observação, registro e comprovação 

de hipóteses sem simplificar a linguagem fundamentados nas competências 2 e 5 

da BNCC; 

 

• Promover debates através de rodas de conversa sobre diversos temas que possam 

surgir a partir das pesquisas das biografias, com vistas a mapear os conhecimentos 

prévios dos estudantes por meio da oralidade; 

• Promover atividades de trabalhos em grupos, duplas e individuais com vistas a 

garantir o debate, a pluralidade de ideias, o respeito aos turnos de fala, 

sistematizando a experiência coletiva e individual através de relatos e textos com 

base nos conhecimentos construídos a partir do gênero biografia; (Competências 7 

e 10 da BNCC) 

• Produzir textos coletivos, sínteses e outros relatos sistematizados em forma de 

cartazes, pequenos textos nos cadernos e em formatos digitais; 
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• Socializar a experiência com os membros da comunidade escolar com o objetivo 

de apresentar o percurso da pesquisa, bem como as produções textuais e artísticas 

dos estudantes. 

•  

Conteúdos Curriculares  

 

Os conteúdos listados foram trabalhados a partir da Área de Linguagens com base nos 

Componentes Curriculares de Língua Portuguesa e Artes. 

 

Língua Portuguesa 

Eixo: Oralidade 

Relato de experiência pessoal, debate regrado, entrevista, palestra, seminário: tema, articulação 

de ideias, conceitos e opiniões, objetividade, consistência argumentativa, sujeitos da interlocução, 

linguagem formal; 

Poema, canção popular, cantiga de roda: rima, ritmo e sonoridade, tema e ideias centrais; 

Notícia: tema, sequência lógico-temporal dos fatos, elementos textuais constitutivos do meio de 

comunicação; 

Eixo: Leitura 

Cartaz, notícia, gráfico: disposição do texto no papel, em função dos objetivos comunicativos, 

significados, sentidos das palavras e grafia das palavras; 

Poemas, contos, obras literárias; 

Biografias; 

Eixo: Sistema de Escrita Alfabética 

A concordância do nome com seus modificadores e determinantes. Flexão das palavras e 

concordância: plural, tempo e pessoas verbais. Adequação vocabular à produção de sentido; 

Pontuação; 

Princípios básicos do sistema de notação alfabética. Conhecimentos metafonológicos: 

semelhanças e diferenças sonoras entre as palavras, valores sonoros convencionais das letras; 

Eixo: Textos Escritos 

A pontuação; 
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Mensagem por cartas, e-mail e/ou redes socais: elementos constitutivos do gênero: destinatário, 

remetente, objetivo do texto; 

Refacção textual (aspectos discursivos e formais: adequação do vocabulário, da pontuação, dos 

elementos coesivos, tomando como modelo os gêneros textuais estudados); 

Biografias e Relatos de Experiência vivida, entrevista: estrutura do gênero, convenções gráficas 

(orientação, alinhamento, segmentação); 

 

Artes 

Música: aspectos multiculturais, diversidades, estilos e escrita musical; 

Dança: vivência corporal a partir da dança (ciranda) – Dinâmicas do movimento: tempo, espaço, 

peso e fluência; 

Os relacionamentos: aproximação, distanciamento, entrelaçamento; 

Desenhos e Pinturas de superfícies planas e bidimensionais; 

Esculturas e Escultoras: estilos e técnicas. 

 

Metodologia 

A Escola Municipal Santa Maria Goretti está localizada no Bairro do Vasco da Gama na 

cidade do Recife-PE, sendo uma das Unidades de Ensino que integra a Secretaria Municipal de 

Educação da Prefeitura da Cidade do Recife. Este bairro tradicionalmente formado por um 

conjunto de morros e escadarias, compõe a paisagem urbana da periferia deste grande centro 

urbano. Durante muito tempo ficou notadamente conhecido pelos autos índices de violência e 

tráfico, acentuando assim a vunerabilidade social e afetiva das crianças atendidas pela escola. 

É nesse contexto social que se insere o desenvolvimento deste projeto. Ao trabalhar com 

as poesias de Cecília Meireles e as obras literárias de Ana Maria Machado as crianças 

espontaneamente entraram no estágio de curiosidade pedindo para que eu falasse um pouco mais 

sobre a história de vida dessas autoras. Foi a partir daí que inicie um intenso processo de pesquisa 

e seleção de quais biografias trabalhar com as crianças. 

Temas como: proibição, machismo, feminismo, lugar de mulher, coisa de menina e coisa 

de menino, violência doméstica e (des)igualdade de gênero, apresentaram-se como o principais 

desafios dessa trama pedagógica.  
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Superado os (meus) medos, fui propondo às crianças que estudássemos a vida de Malala. 

Foi a partir daí que o projeto conseguiu um nome e tomou forma. As crianças ficaram tão 

empolgadas em conhecer a vida daquela jovem Paquistanesa que quase perdera a vida para ir 

para escola que chegaram até a escrever cartas, desenhos e pequenos textos em forma de cartazes 

colocando em evidência a coragem de Malala, tomando-a como exemplo. Nesse processo os 

vídeos, imagens e obras literárias contribuíram na consolidação das aprendizagens. 

Foi assim que semana após semana começamos a estudar a vida e obra de um conjunto de 

15 mulheres, todas brasileiras, com exceção de Malala. Fui propondo as pesquisas para que as 

crianças fossem fazendo em casa com a ajuda de um adulto, e que fossem escrevendo em seus 

cadernos aquilo que mais chamava atenção na vida daquela mulher, onde morava ou morou, se 

ainda estava viva, o fez e deixou de importante. 

No começo poucas crianças traziam as pesquisas, mas logo foram sendo incentivas a 

participar dos debates em sala e no final do processo mais de 90% da turma já sabia alguma coisa 

da “mulher que vamos estudar hoje”. 

Nesse trabalho com biografias alguns passos foram fundamentais. Além das pesquisas fui 

apresentado as crianças as características do gênero textual biografia com o objetivo de 

identificar a finalidade do gênero e promover a leitura e interpretação de biografias de mulheres 

conhecidas ou não por eles. Apontei também a necessidade de pesquisar em diferentes sites e 

quando havia um site oficial de uma das mulheres pesquisadas sempre fazia questão de acessar 

em sala de aula apresentando no projetor multimídia. Além disso, destaquei que as biografias 

poderiam aparecer em diferentes formatos como textos pequenos na internet, livros biográficos, 

autobiografias e a produção de documentários, filmes, vídeos e músicas inspirados a partir da 

vida e obra daquela pessoa que estávamos estudando.  

Utilizei diversas linguagens para promover a consolidação dos conhecimentos e o que 

mais me ajudou na didatização da leitura, na condução das rodas de conversa e nos trabalhos em 

grupo foram os vídeos que fui encontrando e selecionando na internet. Coincidentemente entre os 

meses de março e abril de 2019, o programa Fantástico da Rede Globo produziu um quadro 

intitulado: “Mulheres Fantásticas”, e essas pequenas histórias audiovisuais também foram 

utilizadas em sala de aula.  
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Cada aula, ou melhor dizendo o estudo de cada biografia deu um tom diferente e dinâmico 

nas aulas de língua portuguesa e artes. Após dialogar com as crianças, em roda de conversa, “a 

história da mulher que vamos trabalhar hoje”, era proposto a leitura do resumo da biografia e em 

seguida a produção de um trabalho.  

Os trabalhos variavam a partir da história de vida de cada mulher. Por exemplo, depois de 

estudar a vida e obra de Ana das Carrancas, importante ceramista Pernambucana, as crianças 

puderam vivenciar uma oficina de argila. Quando estudamos a obra de Tarsila do Amaral as 

crianças produziram telas inspiradas nos quadros desta artista. Ao final da leitura de trechos da 

obra “Quarto de Despejo: diário de uma favelada” de Carolina Maria de Jesus, as crianças 

(re)produziram em dupla o trecho que mais havia chamado sua atenção. Ao estudar sobre a 

ciranda de Lia de Itamaracá fomos até o pátio da escola dançar uma ciranda. O trabalho que foi 

comum a todas as biografias foi o de escrita, no final de cada aula um texto coletivo era 

construído. Nesse momento fui o escriba, sistematizando, hora no notebook projetando no quadro 

através do projetor multimídia, hora escrevendo no quadro branco, o resumo da biografia que era 

construída oralmente pelas crianças. Nesse trabalho de escrita trabalhávamos simultaneamente os 

elementos do gênero textual e a Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética.  

No momento de finalização, os textos foram reunidos em transcritos para o tecido. 

Compondo um livro de tecido que neste momento encontra-se percorrendo a casa das 18 crianças 

desta turma. 

Tecnologias utilizadas 

As principais ferramentas de tecnologia utilizadas na sala de aula foram: notebook, 

projetor multimídia e caixas de som. Mas o projeto também contou com outras ferramentas 

utilizadas pelas crianças em suas casas nos momentos das pesquisas das biografias, como: 

smartphones e tablets, conforme relatado pelas crianças. O principal objetivo dessas ferramentas 

foi pesquisar junto com os estudantes os portais, sites, blogs, canais e plataformas stream como o 

caso do Youtube e da Netflix,  para apresentar e discutir as diferenças entre eles, comparando os 

sites e buscando o site oficial, quando existia, da Mulher que estávamos realizando a pesquisa de 

sua biografia; além de analisar de forma crítica a autenticidade dos conteúdos pesquisados nesses 

portais e plataformas digitais.  
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Esse trabalho de utilização de tecnologias e mídias digitais em sala de aula possibilitaram 

o alinhamento do projeto com a 5ª Competência Geral da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC, que trata da “utilização de tecnologias de comunicação e informação de forma crítica ao 

se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas”. 

 

Participantes envolvidos  

Efetivamente os participantes envolvidos de forma direta com esse projeto foram os 18 

estudantes do 3º Ano B dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Santa 

Maria Goretti, bairro do Vasco da Gama – Recife-PE, que estiveram sob minha orientação. De 

forma indireta os pais, responsáveis ou familiares contribuíram com as pesquisas em casa e a 

equipe pedagógica da escola. 

 

Envolvimento das famílias 

Os pais foram convidados para participar de dois momentos na escola: o primeiro 

momento no início do projeto foi para conhecer as linhas gerais de ação e como eles poderiam 

participar em casa no estímulo e na organização das pesquisas e nos hábitos de leitura, criando, 

assim, uma rotina de  estudos em casa; o segundo momento foi para o lançamento do livro (de 

tecido) com os textos coletivos produzido pelas crianças com o resumo das biografias das 

mulheres que foram estudadas no decorrer das atividades do projeto em sala de aula.  

O objetivo do lançamento do livro na escola foi para apresentar o mesmo e para que 

pudesse "rodar" nas casas das 18 crianças do 3º Ano B, proporcionando um momento de leitura 

coletiva com sua família durante um (01) dia até que o livro seja trazido de volta para escola e 

levado para casa por outra criança. 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

Nesse grupo há uma criança com necessidade especial que precisa de um 

acompanhamento mais efetivo, trata-se de uma menina de 9 anos com laudo de transtorno de 

mudança de comportamento esquizofrênico. E há crianças que apresentam dificuldades de 

aprendizagem mas que não possuem laudo, e dentro da perspectiva de uma avaliação pedagógica 
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podem estar associadas a hipóteses patológicas cognitiva e/ou fonaudiológica, além de fatores de 

ordem social em que encontram-se inserida. 

Todas participaram das etapas do projeto e não houve necessidade de adaptar as 

atividades práticas, com exceção da criança especial com laudo que em alguns momentos 

precisou do auxílio da monitora e dos próprios estudantes que a incluíram no processo. 

Contribuiu com os debates, rodas de conversa e nas produções coletivas dos textos. Os trabalhos 

manuais como produção de cartazes, escultura e pintura da tela foram os que mais gostou de 

fazer. 

Avaliação  

A avaliação dos estudantes foi realizada de maneira processual e formativa, com base nos 

conteúdos, objetivos, orientações didáticas e em três momentos: uma avaliação prévia para 

diagnosticar quem e quais histórias os estudantes já conheciam com base no gênero biografia; a 

avaliação durante as situações de aprendizagens: nos momentos das rodas de conversa, debates, 

participação nos trabalhos em grupo e nos momentos de produção textual e artística; e uma 

avaliação no final do conjunto de atividades para analisar como ocorreu a aprendizagem e o que 

de concreto conseguimos produzir nessa trajetória.  

Os registros dessa aprendizagem foram através de relatos, cartas, textos em forma de 

cartazes e digitais, produção de livro, fotografias, áudios, vídeos e produções artísticas. Esses 

instrumentos desvelaram a admiração das crianças pelas histórias de vidas dessas mulheres, o 

respeito e admiração, como também uma autonomia criativa na oralidade, argumentação e 

produção dos textos escritos verbais e não-verbais.  

Autoavaliação 

Ouvir as crianças; pesquisar e planejar. Essas foram as principais aprendizagens que 

consegui consolidar nessa trajetória pedagógica.  

Antes de iniciar esse projeto fui em busca de história de mulheres que “pudessem ser lida 

nas escolas para as crianças”. Movido por uma ingenuidade pedagógica e talvez por um 

sentimento de medo de repressão, fui procurando “aquelas mulheres menos revolucionárias”, 

“menos transgressoras”. Felizmente, consegui chegar a um estágio de conscientização do meu 
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papel pedagógico antes mesmo de sistematizar as atividades e de propor o que iríamos estudar em 

sala. 

A sala de aula é o espaço da pluralidade dos debate, das ideias e do conhecimento de 

mundo. Na escola e na sala de aula cabem todas as mulheres, inclusive aquelas que , 

historicamente, não tiveram a oportunidade de estar. 

Esse projeto mudou a vida dessas crianças que hoje são mais leitores e produtores de 

textos do que no início dessa jornada e mudou a minha vida, me ajudando a compreender melhor 

os lugares e o papel da mulher na construção de nossa sociedade, me tornando um homem mais 

humano e mais feminista. Colocou-me num estágio permanente de pesquisa e perguntação da 

minha prática pedagógica. Comprei mais livros, li mais sobre o feminismo e suas vertentes, 

conheci, admirei e me emocionei com as histórias de vida de mulheres muito conhecidas e outras 

que foram sendo visibilizadas. Investi tempo, compromisso e muita dedicação, mas faria tudo 

novamente. 

Estude como uma Garota foi, e espero que continue sendo, uma experiência científica e 

pedagógica com a intenção de conhecer a história de vida de mulheres como: Malala, Cecília 

Meireles, Clarice Lispector, Ana Maria Machado, Carolina Maria de Jesus, Ana das Carrancas, 

Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga, Lia de Itamaracá, Dona Ivone Lara, Nise da Silveira, 

Maria Quitéria, Maria da Penha, Dandara e Marielle Franco. 

Mulheres que estão presentes com histórias inspiradoras, que mudaram a minha vida e a 

vida de um grupo de crianças da periferia do Recife. 

Referências 

Biografias e notícias/informações gerais colhidas em sites e revistas e livros  sobre a vida de 

personalidades, escritoras e artista estudadas: Malala, Cecília Meireles, Clarice Lispector, 

Ana Maria Machado, Carolina Maria de Jesus, Ana das Carrancas, Tarsila do Amaral, Chiquinha 

Gonzaga, Lia de Itamaracá, Dona Ivone Lara, Nise da Silveira, Maria Quitéria, Maria da Penha, 

Dandara e Marielle Franco. 
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A relação entre letramentos escolares e não escolares na construção de 

comunidades leitoras via booktubers 

Guiomar Timoteo Coura 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Resumo: O estudo tem como objetivo investigar o processo de formação de comunidades leitoras 

constituídas pelos canais literários virtuais, relacionando as práticas sociais de leitura aos letramentos 

escolares e não escolares. Essa investigação permitirá analisar a relação entre uma prática de letramento 

escolar e uma prática letramento não escolar, especificamente em turmas do Ensino Médio de uma escola 

estadual na cidade de Santa Luzia, Minas Gerias.  Também, o estudo pretende investigar a participação de 

alunos nas comunidades leitoras virtuais dos canais literários do youtube e caracterizar o processo de 

mediação de leitura dos booktubers, tendo o vídeo como uma tecnologia moderna de comunicação. 

Vivemos a era da tecnologia que também se constitui como uma fonte de ensino de leitura que influencia 

os alunos nos contextos escolares. Para tanto, será utilizada a aplicação de questionário em articulação 

com a entrevista semiestruturada como metodologia. 

Palavras chave: Letramentos escolares e não escolares. Comunidades de leitores. Booktubers. 

 

 

 Introdução e justificativa 

O processo de ensino de leitura na escola frequentemente é motivo de reflexão nas 

faculdades de educação, nas ações de formação inicial e continuada de professores e na 

comunidade escolar. O processo de desenvolvimento da leitura está relacionado à compreensão e 

interpretação dos enunciados escritos que nos são apresentados no dia a dia. 

No entanto, percebemos que, atualmente, estamos vivenciando a era da informatização 

advinda das tecnologias, principalmente em se tratando dos jovens que basicamente nasceram 

juntamente com a informação que circula de forma mais ampla e que possibilita uma gama 

enorme de atrativos na internet, como serviços diversos, pesquisas, relacionamentos virtuais etc. 

Esses atrativos também repercutem em sala de aula. Atualmente, uma das maiores reclamações 

dos professores é quanto ao uso dos eletrônicos no momento das aulas. Muitas escolas quando 

não proíbem o seu uso, não sabem muito bem o que fazer com eles, uma vez que diversos 

professores não admitem o seu manuseio, por julgarem que a utilização atrapalha o desempenho e 
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desvia a atenção do aluno. Mas, muitas vezes, esse conflito também se dá devido ao despreparo 

do professor quanto à utilização das tecnologias na sala de aula. 

Como aponta Faria (2004, p.57), é quase que inegável que a internet atraia mais os nossos 

alunos do que as aulas preparadas com tanto esforço pelo professor, principalmente se essas 

partirem do modelo tradicional com apenas o uso quadro-negro, livros didáticos e recursos 

tradicionais pouco eficazes e interessantes aos alunos, os quais caracterizam, com esse 

comportamento, o docente como um mero transmissor de conhecimento. Um celular ligado, 

segundo uma avaliação escolar, é a atenção que se “perde” no mundo virtual. Desse modo, Faria 

(2004, p.57) sugere em seus estudos uma proposta pedagógica que insira as novas tecnologias 

como uma das ferramentas de ensino e aprendizagem. 

 

(...) torna-se cada vez menor a utilização do quadro-negro, do livro-texto e do 

professor conteudista, enquanto aumenta a aplicação de novas tecnologias. Elas 

se caracterizam pela interatividade, não-linearidade na aprendizagem (é uma 

‘teia’ de conhecimentos e um ensino em rede) e pela capacidade de simular 

eventos do mundo social e imaginário. Não se trata, porém, de substituir o livro 

pelo texto tecnológico, a fala do docente e os recursos tradicionais pelo fascínio 

das novas tecnologias. Não se pode esquecer que os mais poderosos e autênticos 
"recursos" da aprendizagem continuam sendo o professor e o aluno que, 

conjunta e dialeticamente, poderão descobrir novos caminhos para a aquisição 

do saber. O que é, realmente, importante frisar é a interação, a atuação 

participativa que é necessária em qualquer tipo de aula com ou sem tecnologia.  

(FARIA, 2004. p. 57) 

 

Devido à importância do ensino de leitura como eixo fundamental para a socialização de 

conhecimentos no ambiente escolar, compreende-se que esse ensino não pode ficar às margens de 

um novo formato de comunicação que permite a interação entre professor e aluno no atual 

contexto da tecnologia da informação. No entanto, sabe-se que alguns professores apresentam 

algum tipo de resistência quanto à inovação das aulas, por vários motivos. Ora por estarem 

ligados a modelos tradicionais de ensino, ora pelo medo do novo e, principalmente, por não 

dominar esse novo. Por isso, para Faria (2004, p.58), a mudança de paradigma requer um 

exercício intenso por parte da escola, a qual precisa repensar espaço e tempo, e, por parte do 

professor, requer uma reflexão sobre sua prática, muitas vezes exigindo abrir mão de certezas e 

do papel de grande mestre do saber.  

A maioria dos professores se preocupam com a prática de leitura dos alunos. No entanto, 

essa preocupação envolve um questionamento sobre os aspectos quantitativos (quanto o aluno lê) 
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e qualitativos (como o aluno lê). Por várias vezes, ouvi de outros professores que os alunos não 

leem e que isso tem comprometido o processo de ensino e aprendizagem nas escolas. Contudo, 

por outro lado, uma possível constatação hoje é que os alunos leem, mas leem outro tipo de 

literatura que muitas vezes não é a esperada pelas escolas e professores.  

O interesse por pesquisar o letramento escolar e o letramento não escolar, envolvendo o 

processo de leitura na escola, parte da minha prática como professora de Língua Portuguesa do 

Ensino Médio (EM). No ano de 2016, durante as minhas aulas em uma turma do 3º ano do EM, 

por várias vezes observei alguns alunos com livros de literatura dos títulos mais variados e 

diferentes daqueles que temos o costume de ver na escola, como os clássicos da Literatura 

Brasileira. Com a curiosidade aguçada, fui conversar com alguns desses alunos.  Então, uma de 

minhas alunas me disse que fazia parte de um Clube de Leitura presencial que acontecia na 

cidade de Belo Horizonte, MG, no qual os participantes debatiam sobre os livros, 

compartilhavam a experiência e apreciação de leitura e faziam indicação de obras. No entanto, ao 

pesquisar sobre esses Clubes de Leitura presenciais, descobri que há, também, os Clubes de 

Leitura online.  

Assim pude perceber que existem outras práticas que podem influenciar o processo de 

ensino e aprendizagem de leitura do aluno além daquele que é ensinado pela escola. Isso me 

levou a questionar como uma prática de ensino não escolar pode, às vezes, ser mais eficaz, ou, 

minimamente, influenciar mais os alunos que uma prática escolar desenvolvida por um professor. 

E, por conseguinte, isso também me levou a perguntar de que maneira eu poderia influenciar na 

aprendizagem dos alunos, fazendo uso de uma ferramenta tecnológica moderna que é a internet. 

Então, percebi a necessidade de investigar que processo de ensino de leitura é percebido nas 

escolas. 

Diante dessa constatação de que há práticas de letramentos escolares e não escolares, 

pretende-se, com essa pesquisa, analisar a participação dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem de leitura enquanto prática escolar de letramento e que outras práticas que não 

fazem parte da escola podem influenciar a prática escolar, tendo em vista os canais virtuais 

literários que podem ser acessados pelos vários alunos da escola. Esses canais virtuais são 

conhecidos como Booktubers por terem como característica um apresentador (youtuber) que faz 

uma apresentação e crítica de livros. Por sua vez, esses canais são acessíveis às pessoas que 
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navegam pela internet o que inclui os alunos da escola por ser uma geração envolvida em práticas 

de letramento que vai além da cultura do impresso. 

Nesse sentido, justifica-se investigar como se dá a prática de ensino de leitura nas escolas 

devida à importância desse ensino como desenvolvimento crítico do aluno e uma atividade que 

envolve diversas práticas que interessam ser conhecida pelos discentes do Ensino Médio. Para 

além disso, pretende-se, também, a partir da proposta das tecnologias como recurso didático e da 

constituição dos Clubes de Leitura, investigar as práticas de leitura literária nas possíveis tensões 

entre os letramentos não escolares e os escolares.  

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

Investigar o processo de formação de comunidades leitoras constituídas pelos canais literários 

virtuais, relacionando as práticas sociais de leitura aos letramentos escolares e não escolares. 

Objetivos específicos 

• Identificar as práticas de letramentos que envolvem o processo de constituição de uma 

comunidade leitora virtual a partir de um canal literário no youtube;  

• Analisar vídeos dos canais literários mais visualizados que circulam no youtube, 

categorizando os seus recursos de construção e a sua potencial comunidade de usuários; 

• Investigar a participação de alunos do Ensino Médio de uma escola da rede pública 

estadual de ensino nas comunidades leitoras virtuais dos canais literários do youtube, 

caracterizando o processo de mediação de leitura dos booktubers. 

 

Fundamentação teórica 

 

Letramento 

De acordo com Soares (2003, p.15), a palavra letramento surgiu no Brasil no final do 

século XX. A palavra analfabetismo (condição daquele que é analfabeto), já era conhecida, mas o 

termo letramento surgiu diante de uma necessidade. A autora nos mostra que à medida que o 

analfabetismo vai sendo superado, que um número cada vez maior de pessoas aprende a ler e a 
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escrever, concomitantemente a sociedade também passou a ser cada vez mais grafocêntrica. 

Contudo, mesmo sabendo ler e escrever, as pessoas não adquirem automaticamente a 

competência para usar a leitura, para envolver-se com práticas sociais de leitura e escrita. Dessa 

maneira, é preciso mais do que ensinar a ler e a escrever; é preciso inserir os indivíduos em 

práticas sociais de leitura e escrita (SOARES, 2003, p.20). Além disso, de acordo com a autora, o 

nível de letramento dos grupos sociais está relacionado às suas condições sociais, culturais e 

econômicas. Logo, a noção de letramento como prática social é que orienta este estudo.  

Segundo Papen (2016, p.1), o letramento, para o senso comum, é reduzido à noção da 

habilidade de ler e escrever. Sendo essa uma habilidade essencial à aprendizagem, essa seria a 

chave para adquirir conhecimento (BARTON et. al., 2007 apud Papen, 2016, p.1). Entretanto, 

para Papen (2016, p.2), o letramento é uma atividade cultural e social da qual as pessoas fazem 

parte, cujos significados e propósitos variam de acordo com o contexto de uso, localizada a 

prática na interação entre os falantes (BARTON; HAMILTON ,1998:3 apud Papen, 2016, p.2). 

Essa prática diz respeito às ações das pessoas (ORTHER, 1984 apud Papen, 2016, p.7), sendo 

estruturada e mais ou menos fixa. Nesse sentido, letramento é o estudo de como os textos são 

usados, isto é, o que as pessoas fazem com os textos e o que as atividades com eles significam, 

uma vez que, segundo Barton e Hamilton (2000, p.7,8), os textos se encaixam na vida das 

pessoas e não o contrário.  Sendo assim, um texto tem um significado social, pois parte do 

contexto de uso do indivíduo.    Assim, o letramento envolve os valores, as atitudes, sentimentos 

e as relações sociais (STREET, 2012,p.76). 

  

Letramento Literário 

A Literatura dentro da escola é de grande importância, uma vez que, segundo Cândido 

(1995, p.239), a literatura tem um processo formador e é um direito da humanidade, pois ela 

confirma e nega os valores que a sociedade preconiza; ela propõe e denuncia, apoia e combate, 

fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas.  E, como os sujeitos 

envolvidos na educação, os alunos estão em fase de formação, faz-se necessário a leitura de 

textos literários no ambiente escolar, com a expectativa de que o professor explore esse tipo de 

leitura para uma busca de sentido para o texto, para o aluno e para a sociedade em que estão 

inseridos.  
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Para Cosson (2014b, p.34), a literatura deveria ser vista como um sistema, o qual é 

composto por outros sistemas, ou seja, uma diversidade de leituras para a formação de um leitor, 

o que possibilita a ampliação dos horizontes. O autor, para falar dos cânones e clássicos da 

Literatura, expressa que uma obra atual é aquela que tem significado para o leitor em seu tempo, 

independentemente da época de escrita e publicação. 

 De acordo com Cosson (2014b, p.21), as aulas de Literatura no Ensino Médio se limitam 

ao ensino das escolas literárias em sua ordem cronológica, enfocando as dicotomias dos estilos 

literários. Nessa abordagem escolarizada, o contato com as obras se dá por meio da leitura de 

fragmentos de textos em detrimento da leitura de obras completas. Dessa maneira, não há a 

formação de um leitor literário nas aulas de Literatura, pois os alunos não têm um contato com as 

obras completas, não podendo assim construir sentidos, porque carecem de informações para 

perceber a razão de ser de cada fato, de cada pensamento, a progressão das ações das 

personagens, bem como a importância de cada um em um romance, por exemplo.  

Cosson (2014b, p.23) acrescenta que a Literatura não está sendo ensinada para garantir a 

sua função essencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza, com aulas que se 

limitam ao ensino das escolas literárias e suas características, tendo assim uma experiência de 

leitura que é somente compartilhada pela experiência de leitura do professor, o que leva a uma 

falta, a uns e a outros, do prazer de ler.  A literatura como repertório, que alimenta a todos com 

palavras, imagens e modos de viver e interpretar o mundo e o vivido é a essência da literatura, 

para o autor, e a partir do qual se entende o letramento literário.  

 

Leitura 

O processo de ensino de leitura na escola nos últimos anos tem sido motivo de reflexão 

nas faculdades de educação, licenciatura e na comunidade escolar. Sendo assim, é de 

fundamental importância refletirmos sobre o conceito de leitura nesta pesquisa.   

De acordo com Rojo (2004, p.2), a leitura envolve diversos procedimentos e capacidades, 

dependendo da finalidade de leitura. A autora denomina procedimentos de leitura como um 

conjunto de fazeres e rituais que envolvem as práticas de leitura, que vão desde o ato de ler da 

esquerda para a direita a usar uma caneta marca-texto.  Roxane Rojo trata das capacidades de 

leitura, como as capacidades (cognitivas, linguístico-discursivas) de leitura 
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Ler envolve diversos procedimentos e capacidades (perceptuais, práxicas, cognitivas, 

afetivas, sociais, discursivas, linguísticas), todas dependentes da situação e das 

finalidades de leitura, algumas delas denominadas, em algumas teorias de leitura, 

estratégias (cognitivas, metacognitivas). 

Podemos chamar de procedimentos um conjunto mais amplo de fazeres e de rituais que 

envolvem as práticas de leitura, que vão desde ler da esquerda para a direita e de cima 

para baixo no Ocidente; folhear o livro da direita para a esquerda e de maneira 

sequencial e não salteada; escanear as manchetes de jornal para encontrar a editoria e os 

textos de interesse; usar caneta marca-texto para iluminar informações relevantes numa 

leitura de estudo ou de trabalho, por exemplo. Embora estes procedimentos requeiram 

capacidades (perceptuais, práxicas, etc.) não constituem diretamente o que é 

normalmente denominado, nas teorias, capacidades (cognitivas, linguístico-discursivas) 

de leitura. (ROJO, 2004, p.2) 

 

Desse modo, são as capacidades de leitura que influenciam na sua finalidade e, para Rojo 

(2004, p.3), os modos de leitura são alterados. No início da segunda metade do século XX, por 

exemplo, a leitura era vista como um processo de decodificação, posteriormente, passou a ser 

tratada como um ato que envolve a cognição, ou seja, um ato de compreensão.  Depois, a leitura 

foi vista como um ato de interação que envolve autor e o leitor numa busca de significados e 

sentidos do texto. Atualmente, a leitura é reconhecida como prática discursiva, que envolve 

discursos anteriores, interiores e posteriores ao texto, modificando, portanto, a percepção da 

leitura como uma interação entre autor, leitor e texto. O texto visto como uma prática discursiva 

permite a formação de uma réplica, gerando novos discursos/ textos (ROJO, 2004, p.3). E, é essa 

visão de texto como discurso que fomenta as ideias desenvolvidas neste projeto. 

Para tanto, é importante apresentar a ideia de Bakhtin (1992 apud Brait, 2006, p.167), 

sobre o discurso. Segundo Bakhtin, todo discurso dialoga com outros discursos, toda palavra é 

cercada por outras palavras. Nesse sentido, é preciso que o leitor perceba os discursos que 

permeiam um texto, discursos esses que são carregados de ideologias. Contudo, para essa 

percepção, o leitor não pode se posicionar de forma ingênua diante do texto: é preciso ter mais 

que uma curiosidade ingênua como cita Paulo Freire ao falar sobre a relação entre professor, 

aluno e ensino (FREIRE, 1996, p.16). De acordo com Freire, no processo de ensino de leitura, é 

necessário ir além do que está explícito no texto, pois o ensino de leitura valorizado no mundo 

moderno é aquele que preconiza o despertar crítico sobre o que é lido. 

Também Kleiman (1989, p.27) aborda em sua obra Texto e leitor: Aspectos Cognitivos da 

Leitura, que para haver uma compreensão do texto é necessária a utilização do conhecimento 

prévio, ou seja, o conhecimento adquirido ao longo da vida e é mediante a interação de diversos 

níveis do conhecimento (conhecimento prévio, linguístico, textual, de mundo), que o leitor 
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constrói o sentido do texto. Portanto, para a autora, a leitura é considerada um processo 

interativo. A especificidade de cada um desses níveis do conhecimento é importante. No entanto, 

não são objetos de estudo desta pesquisa. A citação desses autores apenas antecipa que o 

processo de leitura envolve vários conhecimentos que interagem entre si na constituição do 

sentido do texto. Ademais, a interação também se dá entre autor e leitor. Kleiman (1989, p.30) 

aponta que a atividade de leitura é uma interação a distância entre leitor e autor, via texto. O 

leitor não apenas recebe o texto; ele o constrói através de pistas, formula e reformula hipóteses, 

aceita e rejeita conclusões. Dessa maneira, a leitura tem seu caráter interativo entre 

autor/leitor/texto: o autor, momentaneamente, detém a palavra; o leitor precisa acreditar que o 

autor tem algo a dizer; no texto encontram-se as pistas que auxiliam no entendimento do todo. 

Entretanto, esse modo interacional e dialógico de ler não é facilmente aprendido, embora seja a 

concepção de leitura mais reconhecida pelas pesquisas atuais.  

Michael Young (2007, p.1294), em seu artigo, “Para que servem as escolas? ”, percebe 

que a escola tem como papel essencial formar cidadãos críticos para a sociedade; é nela que o 

aluno irá compartilhar conhecimento; ter outras vivências, aprendendo a respeitar o outro. Assim 

sendo, a escola é o lugar de adquirir esse tipo de conhecimento; é o local de compartilhar um 

conhecimento poderoso, ou seja, crítico, que vai além do conhecimento científico. Portanto, é na 

escola que o aluno precisa, também, ter a oportunidade de aprender esse tipo de leitura. Freire 

(1996, p.21) aponta que a prática docente tem uma dimensão social na formação humana, por 

isso percebemos que a escola é um lócus de conhecimento que vai além do senso comum. 

 

Os Círculos de Leitura 

 

Dada a importância da Literatura, Cosson (2014) propõe várias maneiras em que a prática 

de leitura seja mais dinâmica e interativa. Dentre elas, o autor enfatiza os Círculos de leitura:  

 

(...) são espaços sociais nos quais as relações entre textos e leitores, entre leitura 

e literatura, entre o privado e o coletivo são expostas e os sentidos dados ao 

mundo são discutidos e reconstruídos. Participar de um círculo de leitura é 

compartilhar com um grupo de pessoas as interpretações dos textos com as quais 

construímos nossas identidades e da sociedade em que vivemos. (COSSON, 

2014a. p.154). 
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Um dos formatos dos círculos de leitura é o Clube do livro, no qual os participantes 

compartilham as perspectivas de leitura de uma obra, tendo, portanto, um caráter de interação 

social, levando à atividade humanizadora da leitura. 

 Os Clubes de leitura podem facilitar essa interação com o outro, pois a proposta dos 

clubes é que os participantes compartilhem a experiência de leitura, a impressão que tiveram da 

obra e a representação da obra para o leitor. Desse modo, um Clube de leitura pode ser um local 

onde o participante, em grupo, estabelece de modo mais interativo os sentidos de uma obra.  

Como marco histórico, os Clubes de leitura surgiram no século XVII, com um caráter 

religioso e intelectual: quando grupos puritanos se reuniam para estudar a bíblia, e aristocratas e 

burgueses franceses se encontravam em palacetes para ler livros e discutir novidades intelectuais. 

Contudo, segundo Cosson (2014a, p.148), um dos maiores exemplos desses clubes é o Clube de 

leitura feminino, em que nas mulheres se reuniam para discutir obras literárias.  

Esse formato de compartilhar a leitura também é um fenômeno contemporâneo que está 

presente em várias regiões, como em Belo Horizonte, MG. Um dos Clubes existentes nessa 

cidade foi-me apresentado por uma aluna do 3º ano do Ensino Médio de minha escola, e para 

minha maior surpresa, ele não era nenhum projeto escolar. Os integrantes do Clube se reuniam 

em vários lugares para falarem sobre livros, inclusive em shoppings da cidade.  

Mas, além dos Clubes de leitura ou literários presenciais, há também os Clubes virtuais, 

os chamados booktubers, nos quais a interação ocorre de modo virtual, porém com o mesmo 

objetivo: compartilhar a experiência de leitura. Desse modo, os Clubes de leitura se utilizam de 

ferramentas tecnológicas e permitem, por sua vez, a interação dos seus participantes de forma 

semelhante aos Clubes de leitura presenciais, pois neles os participantes, mesmo que 

virtualmente, fazem as suas apreciações sobre as obras e dialogam com os demais participantes 

sobre os textos lidos. 

 

As Comunidades Virtuais 

 

O mundo virtual possibilitou a expansão dos Clubes de leitura. Como uma espécie de rede 

social dedicada a livros, como o site francês Babelio e a americana Goodreads, ambas 

plataformas digitais criadas em 2007, possuem milhões de usuários e membros.  
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Segundo Christiane Heemann, em seu artigo A formação de comunidades virtuais e a 

WEB 2.0, a WEB 2. 0 é o termo usado para referir-se à segunda geração da internet que é 

marcada fortemente pela interação e dinamismo e pelos conteúdos gerados pelos próprios 

usuários, criando uma grande personalização. De acordo com a autora, os usuários na WEB 2.0 

passam de agentes passivos a agentes altamente ativos que escrevem, que criticam e avaliam, e 

também são criticados e avaliados, gerando uma grande troca de informações, formando assim 

uma enorme rede de comunidades virtuais que compartilham saberes e opiniões. Essa ferramenta 

permite uma variedade de redes sociais populares cujos participantes são tão importantes quanto 

os conteúdos que eles utilizam e compartilham entre si. A ideia, segundo Heeman (2010, p.256), 

é que a WEB 2.0 não é mais apenas para conectar informações; a WEB 2.0 está conectando 

pessoas, que estão trocando informações, negociando e compartilhando conhecimento e saberes. 

Um diferencial da WEB 2.0 é que qualquer um pode ser gerador de conteúdo e inúmeros recursos 

tecnológicos foram criados para maximizar o potencial para a criação de conteúdos. Desse modo, 

essa inovação da internet potencializou a criação das redes sociais, que se caracterizam pela 

interação dos participantes com trocas de informações, formação de grupos, chats e encurtamento 

aparente do tempo e do espaço. As redes sociais, geram, portanto, as comunidades virtuais. 

De acordo com Rheingold (2000 apud Heeman 2010, p.267), a internet marca o 

nascimento de um novo tipo de comunidade, uma comunidade virtual, que reúne pessoas online 

ao redor de uma série de valores e interesses partilhados, criando laços de apoio e amizade que 

poderiam muitas vezes ser estendidos à interação face a face. Sendo assim, percebemos que a 

internet permite a formação de uma comunidade virtual que se assemelha à formação de 

comunidades não virtuais, uma vez que o termo comunidade abrange, dentre outros, o estado do 

que é comum, identidade, proporcionando espaços que geram debates. Portanto, comunidade 

significa a interação de pessoas em torno de um objeto ou interesse comum.  

De acordo com Packwood (2005 apud Heeman 2010, p.267), a comunidade se forma 

quando a identidade individual e a coletiva começam a se expressar: quando nos importamos com 

quem disse e não somente com o que foi dito; quando o relacionamento faz parte da dinâmica e 

os links não são mais somente a única moeda de troca. Segundo Costa (2005 apud Heeman, 

2010, p. 267), estamos diante de novas formas de associação, imersos numa complexidade 

chamada rede social, com muitas dimensões. Sendo assim, percebemos que as comunidades 

virtuais mobilizam pessoas, fazendo com que interajam entre si com diferentes propósitos e 
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atitudes. O objeto dessa interação pode ser variado, desde um assunto ou uma notícia atual a um 

produto de consumo. Assim, um livro também pode ser um objeto que une pessoas em uma 

comunidade virtual.  

Percebemos que a tecnologia faz parte da realidade dos mais jovens, por já terem nascido 

em uma época em que a tecnologia é um traço do cotidiano contemporâneo. Assim, é inegável 

que os jovens estejam quase o tempo todo conectados ao mundo virtual, utilizando as tecnologias 

modernas. Logo, pensar a escola hoje é também pensar em inserir as tecnologias modernas no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Para Souza, Moita e Carvalho (2011, p. 20), a escola atual precisa se “reinventar” se 

quiser sobreviver como instituição educacional. Para os autores, os professores precisam se 

apropriar dos saberes advindos das tecnologias digitais da informação e da comunicação para que 

esses saberes possam ser potencializados em sua prática pedagógica. No entanto, os autores 

salientam que o uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula depende de como o docente 

entende esse processo de transformação e de como ele se sente em relação a isso. O professor, 

segundo Souza, Moita e Carvalho (2011, p.20), pode conceber essas ferramentas como um 

benefício, sendo favorável ao seu trabalho, ou pode ainda se sentir ameaçado, acuado por essas 

mudanças, especialmente por não se sentir pertencente ao grupo de usuários competentes. 

 

Os Booktubers 

 

Os booktubers são pessoas que produzem vídeos sobre livros para o youtube, dando a sua 

impressão de leitura. A palavra deriva da junção entre book ‘livro’ e tube ‘tubo’ (ou na gíria, 

televisão). Os primeiros "booktubers" surgiram há quase nove anos, e estão espalhados por quase 

todo mundo: Brasil, Canadá, EUA e Portugal. O mais interessante desse fenômeno é que quase 

todos surgiram inspirados em um canal literário (CHAÍÇA, 2015).  Segundo a autora, é o gosto 

pela leitura que une os apresentadores dos canais e seus seguidores, pois é através deles que 

podem trocar opiniões sobre os livros, o que não é possível muitas vezes entre amigos e 

familiares, de acordo com Mariana Pereira, booktuber. 

Basicamente, o booktuber troca informações sobre o livro numa espécie de resenha oral, 

falando sobre o autor, obra, enredo etc., e ao final não deixa de dar a sua apreciação sobre o livro. 

Os canais literários caracterizam-se, portanto, como comunidades virtuais, uma vez que 
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possibilitam a interação dos participantes em torno do objeto livro. A troca de informações se dá, 

pretensamente, a partir da experiência de leitura pessoal. Os internautas ou seguidores desses 

canais têm a oportunidade de deixarem seus comentários logo abaixo do vídeo, sendo esse o 

espaço onde acontece essa troca.  

Dentre os booktubers mais citados na internet, vale ressaltar: Tiny Little Ting , Cabine 

Literária, Ler antes de morrer, Nuvem Literária, Minha estante, Lido lendo, Perdidos nos Livros, 

canal da Bruna Vieira e canal da Pam Gonçalves. Todos esses canais possuem milhares de 

inscritos e também muitos desses booktubers já escreveram suas próprias obras e em seus 

próprios canais fazem a divulgação delas, alcançando assim muitos leitores.  

Assim, com a constatação de que os alunos da escola podem ser seguidores ou 

visualizadores de canais literários, os quais, muitas vezes, apreciam as obras indicadas pelos 

booktubers, há a configuração de comunidades leitoras que não tomam a escola como a agência 

preferencial de promoção da leitura. 

 

Metodologia 

 

Como procedimentos metodológicos usaremos nesta pesquisa investigativa, 

primeiramente, a aplicação de questionário com perguntas fechadas e abertas, sobre a prática de 

leitura de alunos entrevistados, pertencentes a uma turma mista do 3º ano do Ensino Médio, em 

uma escola pública da Rede Estadual de ensino de Santa Luzia, MG. O questionário será baseado 

no modelo utilizado na pesquisa ‘Retratos da Leitura no Brasil’.  

Em seguida, serão escolhidas algumas perguntas do questionário para a elaboração de 

uma entrevista semiestruturada com os alunos participantes da pesquisa. A aplicação do 

questionário e a realização da entrevista semiestrutura serão feitos dentro do espaço escolar. 

Também, seguindo o caráter qualitativo da pesquisa, serão analisados alguns vídeos dos canais 

literários disponibilizados no youtube, sendo que alguns deles serão exibidos para os alunos no 

momento da entrevista semiestruturada, observando-se a reação dos entrevistados diante dos 

vídeos. Nessas entrevistas espera-se que esses leitores indiquem quais critérios definem a sua 

participação em uma comunidade. Contudo, alunos que não são membros de comunidades 

virtuais podem também ser indagados, na tentativa de se identificar outros possíveis circuitos de 

leitura. 
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Análise de dados dos Canais Literários Virtuais 

Inicialmente, foram analisados alguns vídeos no youtube: TLT, Cabine Literária, Canal da 

Pam Gonçalves, Nuvem Literária e Ler antes de Morrer, sendo todos esses apresentados por 

mulheres. A apresentação feita pelos booktubers, é uma espécie de conversa sobre os livros, mas 

que se assemelha ao gênero resenha, (OLIVEIRA ,2007, p.61). No entanto, não se configura 

como crítica literária de acordo com (PERRONE-MOISÉS, 2016, p.68). O youtube possibilita a 

interação dos usuários por meio de comentários. Comentar, para Barton e Lee (2015), configura-

se como um posicionamento. Os vídeos são produzidos em quartos, sugerindo uma certa 

informalidade e descontração ou adequação harmônica, segundo (BAKHTIN, 2006, p.30).  Há 

sempre uma estante com o objeto simbólico livro ao fundo, sugerindo o lugar de negócios no 

youtube, (BURGESS e GRENN, 2009, p.4). A intertextualidade é feita ao se falar sobre outras 

obras de arte e outros livros. Ao final da apresentação, é pedido um like, sendo esse um 

“termômetro” dos canais. A maioria das obras literárias são estrangeiras, revelando os efeitos da 

globalização no mundo online (BARTON e LEE, 2015, p.54).  Muitos desses booktubers são 

escritores e possuem outras redes sociais. A multimodalidade aparece com o uso de sons, 

imagens e texto escrito.  
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Apêndice  

Questionário 

Pedimos sua colaboração no sentido de responder as perguntas abaixo. Por gentileza, responda às questões 

abertas da maneira mais completa e objetiva que puder. Elas comporão, com outros dados, o corpus de 

pesquisa apresentado ao curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais da mestranda Guiomar Timoteo Coura, orientada pelo Prof. Drº. Gilcinei 

Teodoro Carvalho, e passarão pelos trâmites de divulgação de pesquisa, preservando sua identidade. Você 

tem a opção de não responder, caso entenda que não deva fazê-lo.  Obrigada! 

Nome__________________________________________________ Ano escolar_____º ano  

Sexo:      Feminino                                         Masculino   

1-O que você normalmente lê (Marque mais de uma opção se desejar)? 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1355  

 

_____romance (policial, psicológico, aprendizagem ...) 

_____contos 

_____crônicas 

_____poesia 

_____ficção científica 

_____biografias 

_____ bíblia 

_____autoajuda 

_____aventura 

_____ Outros_________________________________________________________________ 

 

2-  Como você escolhe um novo livro para ler? (Marque mais de uma opção se desejar) 

_______Dicas de amigos 

_______Dicas dos pais ou responsáveis 

_______Dicas de professores 

_______Dicas do (a) bibliotecário (a)  

_______Dicas do vendedor da livraria 

_______Propagandas 

_______Lista do tipo “ os 10 melhores” na internet 

_______Através de filmes ou séries assistidos  

 Outros_________________________________________________________________ 

 

3-Você costuma falar sobre livros com seus amigos? Sugere a eles alguma  leitura?  

4-Você costuma ler livros sugeridos pelos professores? Qual a sua opinião sobre eles?  

 

5-Você considera a leitura de livros uma atividade prazerosa? Por quê? 

 

6- Você se considera um leitor? Por quê? 

 

7-Quem você acha que despertou o seu gosto por esse tipo de leitura? 

_____Pais ou responsáveis 

_____Professores 

 _____Bibliotecário (a) da escola 

_____Amigos 

Outros _________________________________________  

 

8-Você sabe o que é clube de leitura, clube literário ou clube do livro? 

Sim                                                     Não  

*se você respondeu sim, pule para a questão 9. se você respondeu que não, pule para a questão 

10 

9-você já participou de algum clube de leitura, clube literário ou clube do livro 

presencialmente? 

sim                                                     não  

10- Você conhece algum clube de leitura, canal literário ou clube do livro na internet/ youtube? 

sim                                                     não  
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*Se você repondeu sim, pule para a questão 11 e prossiga. Se você respondeu que não, você já 

finalizou o questionário. obrigada. 

11-Cite o nome de pelo menos 1 (um) clube de leitura, canal literário ou clube do livro na 

internet/youtube que você conhece. 

12- Você já leu algum livro por indicação do (s) apresentador (es) desse canal literário? 

Sim                                                     Não   

13- Por qual motivo você leu o livro indicado? 

14- Você acessa frequentemente esse tipo de canal? 

Sim                                                     Não    

15- Você acessa outra rede social (facebook,twiter,istagran  etc.) desse mesmo (a) apresentador 

(a)? Qual 
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A escrita nas práticas sociais cotidianas 

 

Gracielle Böing Lyra  

  Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  

 

Resumo: Este artigo é o recorte de uma pesquisa que objetivou compreender os sentidos de 

escrita na escola enunciados pelas crianças, seus pais e professora. O desejo de apresentar estes 

dados neste congresso se deu pela provocação: Qual alfabetização para qual tempo? Foram 

investigados oito alunos de uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, cinco mães e uma 

professora. O instrumento utilizado para coleta de dados foram as entrevistas semi-diretivas. 

Fundamentou-se nos referenciais da enunciação no viés do Círculo de Bakhtin e no referencial 

histórico – cultural de Vigotski. Os resultados apontaram diferentes sentidos para o escrever: 

para as crianças sentido de grafia, correção e cópia; para a professora, o sentido de ortografia; 

para os pais, a escrita é marcada pela grafia, porém em alguns momentos aponta para o escrever 

como prática social, como processo de intervenção em conflitos familiares. Este último sentido 

é que refletiremos neste espaço. 

Palavras-chave: Discurso. Cultura Escrita. Sentidos.  

 

Introdução  

 

Tantos sonhos morrem em poucas palavras. 

Um bilhete curto... já não há nada. 

Alice não se esqueça do nosso amor. 

Será que eu tenho sempre que te lembrar. 

Todo dia, toda hora? 

Eu te imploro por favor 

Alice não me escreva aquela carta... de amor, 

Alice não me escreva aquela carta... 

(Leoni, Paula Toller e Bruno Furtado) 

 

Para apresentar os sentidos de escrita no discurso dos sujeitos dessa pesquisa, 

que apontaram para a prática social e como processo de intervenção em conflitos 

familiares, escolhemos a letra de uma música. Ao ler os dizeres dos sujeitos, nos 
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remetemos à ideia proposta pelo grupo Kid Abelha. A escolha se deu por este grupo 

musical ter marcado positivamente a época da juventude dos pesquisadores deste 

estudo. O autor não quer que Alice escreva aquela carta de amor, demonstra ter medo 

dos sentidos da carta: tantos sonhos morrem em poucas palavras, somente com um 

bilhete curto e já não há mais nada. Há um conflito para ser resolvido, se ela escreve 

sobre o relacionamento, este pode acabar ou não? Foi por meio dos discursos 

apresentados abaixo que, escolhemos os dizeres iniciais. A palavra carta nestas vozes 

aponta alguns sentidos para o escrever. 

 

A escrita em função de um interlocutor 

Os dados que discutiremos neste artigo foram coletados em uma escola da 

Rede Municipal de Ensino de um município do Médio Vale do Itajaí, no estado de 

Santa Catarina. Ela se localiza num bairro do interior do município, a escolha do campo 

foi aleatória.   

Na conversa com a professora, foi explicado sobre a pesquisa e pedido que 

escolhesse na sua classe cinco alunos que, a seu ver, gostassem de escrever.  Pedimos 

para professora fazer a escolha dos sujeitos, porque depois a entrevistaríamos 

perguntando os critérios desta escolha. Através desses critérios, queríamos compreender 

os sentidos de escrita no discurso dela.  O encontro foi agendado para o dia seguinte. 

O instrumento utilizado para coleta dos dados foi entrevistas semi-diretivas 

(LAKATOS; MARCONI, 2002). Como recurso, foi utilizado o gravador. As 

transcrições das entrevistas compuseram os quatorze textos que constituem o corpus 

(BAUER; GASKELL; GILL, 2002). Os sujeitos194 são oito crianças, sendo cinco 

meninos e três meninas, uma avó, quatro mães e uma professora. 

Em Bakhtin (2003, p. 310), buscamos amparo para compreender os textos, 

frutos das transcrições: “Cada texto (em sua qualidade de enunciado) é individual, único 

e irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido. É com isso que ele remete à 

verdade, ao veredicto, ao bem, à beleza, à história.” Também nos alerta o mesmo autor 

sobre o contexto no qual a palavra pode estar inserida, dizendo que: o sentido da palavra 

 
194 Os nomes dos sujeitos foram trocados para preservar a identidade dos mesmos. 
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é totalmente determinado por seu contexto. 

Adverte-nos ainda o mesmo autor quanto à análise desses textos, frutos das 

transcrições, para levarmos em consideração o contexto, segundo ele a palavra como 

decalque da realidade ajuda a congelar sua significação, ou seja, a palavra 

descontextualizada perde seu sentido (BAKHTIN, 2004). Levando em consideração o 

contexto desde o início da pesquisa, formulamos a pergunta inicial para as entrevistas 

com as crianças.  

Ao elaborá-la pensamos em algo que não direcionasse de imediato ao tema da 

pesquisa, nossa intenção era propiciar um diálogo com nossos sujeitos, motivo pelo qual 

escolhemos as entrevistas semi-diretivas (LAKATOS; MARCONI, 2002). Para Bakhtin 

(2004), é no diálogo, na prática viva da língua, que a consciência linguística do falante e 

do ouvinte relaciona-se com a linguagem. Falante e ouvinte não interagem com a 

linguagem, como se ela fosse um sistema abstrato de normas, por 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 (BAKHTIN, 2004, p. 95). 

 

A pergunta inicial assim ficou: “O que você mais gosta de fazer na escola?” A 

partir das respostas fizemos o direcionamento da entrevista, para que as palavras não 

ficassem deslocadas do contexto como nos advertiu Bakhtin anteriormente. Para a 

professora perguntamos o porquê da escolha destas cinco crianças e continuamos a 

entrevista dialogando sobre a escrita delas, para os pais iniciamos perguntando se os 

filhos escrevem e por meio das respostas dávamos continuidade. 

A coleta de registros foi realizada em cinco momentos distintos: entrevista com 

as crianças, entrevista com a professora, encontro com as crianças para a entrega de um 

convite aos pais para entrevista, encontro com as crianças para devolutiva dos convites, 

entrevista com os pais. Para a reflexão que faremos neste recorte, destacamos o discurso 

de duas mães e de uma criança, cujos sentidos apontaram para escrever como prática 

social, como processo de intervenção em conflitos familiares. Atentemos as falas: 
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Mãe do Emerson – Ele gosta muito de escrever cartinha, para mim e 

para o pai dele, ele escreve um monte de cartinha, assim as vezes a 

gente tá  conversando, com o meu marido então sempre tem que 

conversar meio baixo, se não eles pensam que a gente tá brigando, 

assim ele tem bastante opinião eu também tenho, daí ele começa, ai 

não vão brigar eles tem medo que brigue né, então ele escreve 

cartinha dizendo que não é pra brigar, daí a gente fala nós não tamo 

brigando. Ontem mesmo a gente chegou da igreja né e a gente tava 

questionando um assunto entre nós dois, daí eu dava uma opinião e 

ele dava outra, daí eu não concordava, mas tem que ser num tom 

baixo, para ele não pensar que estou brigando. 

 

Mãe de Valentina – Escreve ela vive fazendo cartinhas, pra mãe, pro 

vô e pra vô, pro pai, pra todos assim da família, mas ela só escreve 

este mesmo e deveres só, além disso, mas nada. 

 

Pesquisadora – E quando tu lês o que ela escreve, essas cartinhas o 

que tu achas? 

Mãe de Valentina – Que ela é muito melosa, risos... Assim por 

exemplo, ela faz cartinha que ai mãe eu te amo, isso e aquilo, mas 

assim ela não tem criatividade né, sob pressão ela faz né como 

também deveres isso e aquilo, só que assim para ela te uma 

criatividade para escrever alguma coisa, tem que ficar em cima, se 

não é tipo criança de primeira série mãe eu te amo, mãe eu te amo, 

mãe eu te amo e não sai daquilo, tem que ficar sobre pressão se não, 

não sai nada ela não tem criatividade. 

 

Fernanda – É legal, eu gosto mais de escrever, deixa eu ver [ ] eu 

gosto, também de fazer continha e de escrever eu gosto as vezes de 

copiar dos livros, fazer cartinha. 

 

Esses discursos remetem aos usos e funções sociais da escrita. Quando a mãe de 

Emerson diz que ele escreve pedindo para os pais não brigarem, percebe-se que ele 

compreende a função que a escrita tem, podendo impedir conflitos familiares, ou seja, 

ele conhece o outro a quem a escrita está sendo destinada. Segundo Geraldi (2003, p. 

102): 

 

O outro é a medida: é para o outro que se produz o texto. O outro não 

se inscreve no texto apenas no seu processo de produção de sentidos 

na leitura. O outro insere-se já na produção, como condição necessária 
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para que o texto exista. É porque se sabe do outro que um texto 

acabado não é fechado em si mesmo. Seu sentido, por maior precisão 

que lhe queira dar seu autor, e ele sabe, é já na produção um sentido 

construído a dois.   

 

Desse modo, podemos dizer que Emerson conhece seu interlocutor e constrói 

sentidos a partir dele, sabe a quem a escrita se destina, “utiliza-se da escrita com as 

funções pessoais e interacionais: expressa seus sentimentos, interage, demonstra ter da 

escrita um conceito adequado: um meio de chegar a um interlocutor ausente e de atingir 

um objetivo pessoal de interação” (SOARES, 2004, p. 76). 

Geraldi (2003), alerta para que, ao escrever, se tenham motivos, se saiba para 

quem se escreve. Na fala da mãe de Valentina, embora ela não demonstra gostar do que 

a filha escreve, dizendo faltar criatividade, percebe-se que Valentina sabe o que está 

escrevendo, pois a mãe aponta os sentidos das palavras da carta. Embora, somente a 

mãe de Emerson pareça dar valor à escrita da carta, as outras falas apontam que os 

sujeitos que as escreveram, compreenderam a função da mesma, visto o reconhecimento 

do autor, interlocutor e mensagem. As relações estabelecidas entre os sujeitos e seus 

interlocutores (pais) nos remetem ao pensamento de Bakhtin (2004, p. 41), “a palavra 

penetra em todas as relações entre indivíduos, nas relações de colaboração [...], as 

palavras são tecidas a partir dos fios ideológicos e servem de trama para todas as 

relações sociais”. Sobre o discurso íntimo, Bakhtin (2003, p. 304) profere:  

 

O discurso íntimo é impregnado de uma profunda confiança no 

destinatário, em sua simpatia – na sensibilidade e na boa vontade da 

sua compreensão responsiva. Nesse clima de profunda confiança, o 

falante abre as suas profundezas interiores. Isso determina a 

expressividade específica e a franqueza interior desses estilos. 

 

Chamamos à atenção para os dizeres dos sujeitos autores dessas cartas, os 

alunos, lembrando que as mesmas podem ser escritas fora da escola. Apenas Fernanda 

se refere a essa escrita de cartas na entrevista, mas não ao lugar onde foi escrita. Em 

seus discursos, salvo Fernanda, as crianças não se remeteram a essas escritas, 

aparecendo somente nos dizeres dos pais. O que acontece então?   Podemos refletir 

sobre a escrita na escola e a escrita fora dela, há diferença? Segundo Geraldi (2003, p. 
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119): 

 

Todo menino que vem sentar-se nos bancos de uma escola traz 

consigo, sem consciência de tal, o conhecimento prático dos 

princípios da linguagem, o uso dos gêneros, dos números, das 

conjunções, e, sem sentir, distingue as várias espécies de palavras. É a 

gramática natural, sistema de regras que formam a estrutura da língua, 

e que os falantes interiorizam ouvindo e falando. 

 

O autor está se referindo aos conhecimentos que a criança traz para escola, esses 

devem ser aproveitados por ela, pois como já dizia Ferreiro (2004, p. 66), “a escrita é 

importante na escola, porque é importante fora dela e não o inverso”, ou seja, 

aprendemos a escrita para saber utilizá-la como prática social. A exemplo de como 

aprendemos a língua, devemos também aprender a escrita. É no contexto de produção, 

na interação verbal que ela se realiza. 

 

A escrita e as condições de produção na escola 

  Vigotski (2001), enfatiza que língua deve ser ensinada de modo natural, 

seguindo este caminho, a criança se aproxima da escrita como uma etapa natural em seu 

desenvolvimento, não como um treinamento imposto. O que afirma esse autor é que a 

escrita deve atender às necessidades reais da criança. É por esse motivo que atividades 

auto referenciadas no contexto escolar não satisfazem, como envio de mensagens sem 

utilidade ou interesse dos membros da escola. 

Podemos pensar na fala da mãe de Emerson. Ao escrever cartas, ele faz uso da 

escrita como prática social, como mobilizadora para modificar comportamentos.  

“Não é à toa que seja na carta o lugar onde o locutor usa um discurso mais 

frouxo e descomprometido. Afinal, seu interlocutor, normalmente, não exige mais que 

compreensibilidade; não julga, não valora a linguagem” (BRITTO, 2006, p. 124). 

Para Bakhtin (2004, p. 95), “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 

de um sentido ideológico ou vivencial”. As palavras que constituem o enunciado de 

Emerson apontam para o que diz o autor. Ele faz uso da escrita naturalmente, não é uma 

escrita imposta pela escola e sim uma escrita que envolve uma situação real. Para 
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imposição da escrita na escola, Soares (2004) diz que, enquanto a escola não levar em 

consideração as reais necessidades do aluno e sim, as suas próprias necessidades, as 

condições de produção dessa escrita e a avaliação são na verdade, um processo de 

aprendizagem/desaprendizagem das funções da escrita: enquanto aprende a usar a 

escrita com as funções que a escola atribui a ela, e que a transforma em uma 

interlocução artificial, a criança desaprende a escrita como situação de interlocução real.  

Esta pode ser uma das razões que levou nossos sujeitos/crianças a não 

mencionarem, em seus discursos, a escrita dessas cartas, por não fazerem a ligação da 

escrita da escola, com a escrita fora dela. Segundo Soares (2004), quando a criança não 

faz esta relação, possivelmente está devolvendo à escola o discurso que ela a impõe, 

qual seja, o de que o texto escrito é uma demonstração das suas habilidades de grafar as 

palavras que lhe foram ensinadas, ocasionando a desaprendizagem, ou seja, o que fora 

adquirido pela criança antes de chegar à escola, foi ignorado por esta, fazendo com que 

o educando desconsiderasse essa aprendizagem. Este tipo de escrita não privilegia a 

interação e sim a reprodução de um modelo escolar de texto, é a prestação de contas do 

autor a um leitor que nada mais espera se não reconhecer, no texto produzido esse 

modelo, que antes de possibilitar a intersubjetividade, ao contrário, nega a subjetividade 

de autor e leitor, porque um e outro se negam como sujeitos, na escrita. Este tipo de 

aprendizagem da escrita nega o direito de usar a escrita para dizer a própria palavra. E 

aqui já não falamos mais de cópia, caligrafia, ortografia. Falamos do texto, com toda sua 

complexidade. 

Mais uma vez recorremos a Bakhtin (2004, p. 123): “O discurso escrito é de 

certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele 

responde alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, 

procura apoio, etc.” O autor, ao se referir dessa forma ao discurso escrito, nos ajuda a 

refletir como este acontece na escola. Vimos nos dizeres dos sujeitos/pais esse discurso, 

para escrever cartas é necessário fazer escolhas, pensar sobre elas, deixar outras de lado. 

Como isto poderia acontecer na escola? Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), ao 

referirem-se às práticas de linguagem, conceituam-nas como dimensões particulares do 

funcionamento da linguagem em relação às práticas sociais, tendo a linguagem uma 

função de mediação dessas relações. 

As práticas sociais seriam o lugar de manifestação do individual e do social na 
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linguagem. Estudar o funcionamento da linguagem como práticas sociais significa 

analisar as diferenciações e variações em função de sistemas de categorizações sociais. 

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a atividade de linguagem funciona 

com uma interface entre o sujeito e o meio, e responde a um motivo geral de 

representação – comunicação. Tem origem nas situações de comunicação, e se 

desenvolve em zonas de cooperação social determinadas, atribuindo às práticas sociais 

um papel determinante no seu funcionamento. Dito de outra forma, uma ação de 

linguagem deve produzir, compreender, interpretar, memorizar um conjunto de 

enunciados orais ou escritos, um texto, chamado também de unidade linguística. 

Para os alunos, as práticas de linguagem se articulam de diferentes formas. E 

para os referidos autores é por meio dos gêneros que as práticas de linguagem se 

materializam, nas atividades dos aprendizes. Trata-se de práticas de linguagem 

definidas, por aquisições acumuladas pelos grupos sociais no curso da história. Numa 

perspectiva interacionista, elas são o reflexo e o principal instrumento de interação 

social. É devido a essas manifestações comunicativas, que se cristalizam na forma de 

gêneros, que as significações sociais são progressivamente reconstruídas. 

Para Bakhtin (2003), os gêneros são instrumentos que fundam a possibilidade de 

comunicação. O gênero é imediatamente reconhecido como uma evidência, pela 

maneira como se impõe para aquele que se sente à vontade na prática em questão, como 

uma forma evidente que o enunciado deve tomar. Diz ainda que os gêneros estão 

correlacionados às esferas sociais, mais especificamente às situações de interação dentro 

de determinada esfera social. Cada gênero está vinculado a uma situação social de 

interação, dentro de uma esfera social, tem uma finalidade discursiva, sua própria 

concepção de autor e destinatário. Portanto, todo enunciado se estabelece dentro de um 

determinado gênero de discurso por que: “falamos apenas através de determinados 

gêneros de discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem formas relativamente 

estáveis e típicas de construção do todo. Dispomos de um rico repertório de gêneros de 

discursos orais (e escritos)” (BAKHTIN, 2003, p. 282). 

Este mesmo autor (2003, p. 296) salienta: “A oração só adquire entonação 

expressiva no conjunto do enunciado.” As palavras não têm sentido fora de um 

enunciado. E ainda, Bakhtin (2003, p. 297): 
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Não são indiferentes entre si nem se bastam cada um em si mesmos: 

uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 

com os quais está ligado pela identidade de esfera de comunicação 

discursiva. 

O enunciado nasce e se forma no processo de interação. Para Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), esse espaço está situado entre as práticas e as atividades de 

linguagem, sendo assim que se dá a aprendizagem da língua. Nessa perspectiva: 

 

[...] a produção de textos escritos, é concebida como representação do 

real, tal qual ele o é, ou do pensamento, da forma como é produzido. 

Isso significa, do ponto de vista do desenvolvimento, que os gêneros 

devem se ordenar segundo uma sequência que vai daqueles que 

descrevem as realidades mais simples àqueles ligados às mais 

complexas, mais particularmente, ao pensamento (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 77). 

 

No mesmo sentido, sendo a escrita representação do real, os autores salientam 

que o lugar autêntico para comunicação é o espaço escolar. Nesse espaço os alunos 

encontram situações em que a escrita é possível e necessária. A escola pode ser 

transformada de modo que as ocasiões de produção de textos se multipliquem: na 

classe, entre alunos; entre classes de uma mesma escola; entre escolas, possibilitando 

assim, que o gênero nasça naturalmente da situação. Aprende-se a escrever, escrevendo, 

numa progressão que é, também, concebida como natural, constituindo-se segundo uma 

lógica que depende tão somente do processo interno de desenvolvimento (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).  

Entendemos que a linguagem acontece pela interação. Portanto, a linguagem é 

uma forma de ação, um lugar de interação que possibilita aos indivíduos a prática de 

diversas ações. Entre essas práticas podemos citar a escrita. Quando o sujeito tem a 

possibilidade de conviver com a escrita em situações reais, age sobre ela, nessa 

interlocução se constitui como sujeito. 

Nos dizeres da mãe de Emerson e de Valentina, vimos um discurso revelador de 

ideologias, as formas como eles concebem a realidade foram manifestadas no texto. Isso 

aconteceu, porque os textos foram produzidos num contexto real. No momento da 

escrita estavam fazendo uso dela como prática social e não tinham a preocupação 
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voltada a atender às exigências impostas pelas normas institucionais. 

Para as crianças, a escola pode ser o único lugar onde escrevem sem motivação 

real e por isso atribuem à escrita da escola sentido de cópia, reprodução, modelo, 

exercício do escrever para escrever. Nas palavras de Geraldi (2003), o aluno não 

desempenha uma função de sujeito dentro da prática escolar. Ele está assujeitado às 

condições ideológicas da cultura predominante na escola. É produto do meio das 

práticas discursivas escolares, e não produto das interações verbais em que ao mesmo 

tempo, em que repete atos e gestos, constrói novos atos e gestos através de um 

movimento histórico em que a repetição e a criação andam juntas. 

Mediante os estudos realizados por Cunha (2005), que faz uma análise sobre a 

escrita de cartas, toda carta é um enunciado concreto único: individual e inédito. 

Entretanto, ao observarmos os vários círculos sociais que já a utilizaram (e utilizam), 

podemos dizer, junto com Bakhtin (2003) que, mesmo se tratando de um evento único, 

também é um tipo relativamente estável de enunciado – definição que o autor, como já 

citamos, dá para gênero discursivo. Dos estudos de Cunha (2005) e da teoria de Bakhtin 

(2003) depreendemos que o caráter instável dos gêneros é fundamental para 

entendermos a circulação da carta na sociedade, pois ela se apresenta de várias formas, 

dependendo do grupo social e da situação em que é utilizada. Sendo assim, temos desde 

as cartas mais padronizadas – como as comerciais e jurídicas – até as mais espontâneas 

– como as cartas íntimas e familiares. Isto é, ainda que se apresente de maneira 

multifacetada, a carta aparece em várias esferas da atividade humana. 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo 

gênero do discurso (BAKHTIN, 2003). Esse dizer do autor nos remete à escolha dos 

sujeitos pelo gênero cartas. E ainda Bakhtin (2003, p. 282): “Esses gêneros do discurso 

nos são dados quase da mesma forma que nos é dada a língua materna, a qual 

dominamos livremente até começarmos o estudo teórico da gramática.” Podemos dizer, 

então, que os sujeitos que utilizam esse gênero o fazem por dominarem até certo ponto e 

podem escrevê-lo livremente. Poderia então o professor se apropriar desse saber e a 

partir dele introduzir novas opções estruturais, linguísticas, discursivas. 

Como gênero, a carta é uma prática de linguagem historicamente construída em 

nossa sociedade. Ao longo dos tempos, diferentes grupos sociais têm se apropriado 

dessa forma típica de enunciado.  
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Nesta perspectiva, a escola pode deslocar seu processo de ensino como 

transmissão e entender a sala de aula como lugar de interação, possibilitando a prática 

de linguagem. Dessa forma, a escrita vista como prática social, pode ser produtora de 

sentidos. De acordo com a literatura para termos práticas escolares significativas, 

precisamos fazer da escola um espaço de interlocução, pois o domínio da língua escrita 

é o resultado de práticas significativas e contextualizadas. Nossos sujeitos (crianças), 

nesta abordagem, poderiam dar valor à escrita das tais cartinhas, e não as deixarem 

silenciadas em seus discursos. 

Para concluir e encaminhar este diálogo para sua finalização, chama a atenção 

destes pesquisadores o fato de que o único gênero apontado seja carta. Que outros 

gêneros, pela sua natureza, apontariam para um interlocutor real? Os gêneros, em 

instância pública, propõem auditórios sociais. O interlocutor é uma construção invisível 

do autor. 

Palavras finais  

Não se sabe o momento em que processo de reflexão inicia e tampouco onde 

termina. Mas se percebe a possibilidade de olhar o já feito e tentar ver indícios do que 

passou a ser. Esta pesquisa foi em busca da compreensão dos sentidos nos discursos 

sobre a escrita. Tal busca nos possibilitou algumas reflexões também pessoais. Ao 

escrever este trabalho nos questionávamos sobre a nossa escrita e percebíamos quão 

diferente poderia ter sido esta aprendizagem, se houvesse para a escrita a compreensão 

que se tem hoje, aprendizagem que se deu no momento da escrita na academia, pela 

oportunidade de estar escrevendo algo significativo, que partiu de uma necessidade, de 

um desejo, desejo de ser lido pelo outro, de receber do outro as provocações de nossa 

palavras, enfim de termos interlocutores reais ou não. Mas de sabermos existir. 

Foi o objetivo de compreender os sentidos de escrita, nas vozes dos pais e de 

uma criança, que permeou este artigo. A partir destes dados percorremos literaturas e 

pesquisas que abordassem esse tema. Bakhtin permitiu compreender que no uso real da 

língua não há um sentido, mas deslocamentos. 

O enunciado escrito traduz a relação que o sujeito estabelece com o mundo por 

meio da posição que ocupa no texto. Ao escrever, o sujeito vai traduzir o sentido do 

mundo para si, constituído nas interações vividas, tanto na escola como fora dela. 
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Autores como Geraldi, nos ajudaram a pensar nos espaços e nos tempos na escola em 

que se faz uso da língua com significado. As discussões provocadas neste estudo 

mostraram que são essas experiências que propiciam às crianças o desenvolvimento do 

pensamento, a capacidade de síntese e análise. A escola é o espaço onde os sujeitos se 

constituem nas interações verbais sem ter que esconder a sua singularidade. 

Ao remeterem-se à escrita de cartas, as mães apontam para práticas sociais, mas 

não com o sentido de atividade que as crianças fazem em casa para passar o tempo ou 

como algo sem relevância para escrita. Quando questionados, conversaram sobre o que 

estava escrito e a quem se destinava, porém, alguns sem dar importância ou 

compreender. Inquietou-nos o fato deste sentido só ter aparecido nos dizeres de 

Fernanda, cabe-nos refletir, porque as outras crianças silenciaram sobre suas escritas de 

cartas, ao serem questionados sobre o que escrevem.  

Diante desses sentidos apontados para escrita, podemos refletir sobre a 

concepção de escrita na escola. Qual a vinculação social que a escola estabelece com a 

escrita? Nas reflexões desenvolvidas no decorrer deste estudo percebemos que os 

sentidos apontados pelos sujeitos, levam as outras reflexões e ainda merecem 

aprofundamentos. Faz-se necessário oportunizar os alunos a interagir com o que 

escrevem para compreender a função da escrita e a importância de seus componentes. 

Bakhtin (2004) reforça a nossa fala, ao dizer que a língua (oral e escrita) se constitui na 

interação. O conceito de escrita na escola poderia ser revisitado para que possa deslocar 

seu processo de ensino como transmissão e entender a sala de aula como lugar de 

interação, possibilitando a prática de linguagem. De acordo com a literatura, para 

termos práticas escolares significativas, precisamos fazer da escola um espaço de 

interlocução, pois o domínio da língua escrita é o resultado de práticas significativas e 

contextualizadas. A provocação sobre que alfabetização e para qual tempo e os 

resultados desta pesquisa, reforçam nos pesquisadores que a alfabetização na escola 

deve apontar para o processo discursivo. 

Para finalizar a conversa podemos dizer que em busca da compreensão para os 

sentidos de escrita, encontramos algumas respostas, mas também novas indagações.  
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Resumo: O uso do livro na educação infantil tem sido alvo de estudos e polêmicas ao longo dos 

anos. Em 2018, o Programa Nacional do Livro Didático distribui para as escolas do Brasil livros 

para os professores da Educação Infantil avaliarem, selecionarem e adotarem para trabalharem 

ao longo de 2019, 2020 e 2021.  Diante deste cenário, esta pesquisa tem por objetivo investigar 

como o trabalho com a oralidade e escrita está sendo abordado no Livro do Professor de 

Educação Infantil Pé de brincadeira. Para isso foi realizada uma pesquisa qualitativa de cunho 

documental. Com base na pesquisa realizada concluiu-se que embora aspectos importantes no 

que diz a abordagem teórica e metodológica atual no que tange ao trabalho com a leitura e 

escrita com crianças pequenas sejam contempladas, a superficialidade dada a estas informações 

podem prejudicar a compreensão do professor sobre a melhor forma de desenvolver as 

atividades relacionadas a estes aspectos. 

 

Palavras Chave: Livro do Professor. Educação Infantil. Oralidade/escrita. 

 

Introdução 

A presença do livro didático na educação infantil tem sido alvo de discussões e 

polêmicas entre os autores que estudam este campo teórico. Adotado por muitas 

instituições particulares que trabalham com crianças pequenas o livro didático parece 

estar adentrando o espaço público. No ano de 2018, pela primeira vez o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) lança edital para que os livros para fossem 

escolhidos por professores da educação infantil. Os livros que chegaram aos docentes se 

destinam ao uso exclusivo dos professores e trazem orientações didáticas, diferente dos 

livros que são distribuídos para o ensino fundamental e médio, as crianças não tem 

acesso ao material. 

Buscando compreender a origem do livro com orientações didáticas para a 

educação infantil, citamos o Decreto nº 9.099 de 18 de julho de 2017 o qual dispõe 

sobre o PNLD e o Material Didático. Este documento dispõe que o material de apoio às 

práticas pedagógicas far-se-á através de obras didáticas e literárias nas esferas federais, 

estaduais, municipais, distritais, instituições filantrópicas e comunitárias sem fins 

lucrativos conveniados ao Poder Público.  

Segundo o Art. 6º do referido decreto, 

 

O processo de aquisição de materiais didáticos ocorrerá de forma 

periódica e regular, de modo a atender as etapas e os segmentos de 

ensino seguintes: 

 I - Educação infantil;  
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II - Primeiro ao quinto ano do ensino fundamental; 

III - Sexto ao nono ano do ensino fundamental; 

IV - Ensino médio. (BRASIL, 2017). 

 

As escolhas feitas pelos docentes dos livros destinados as instituições de 

educação infantil referem-se aos materiais que circularão nas creches e pré-escolas nos 

anos de 2019, 2020 e 2021.  Destinado ao atendimento dos professores da modalidade 

anteriormente citada o livro surge como apoio às práticas já desenvolvidas dentro e fora 

da sala de aula.  

Para que isso pudesse acontecer foi aberto um edital de convocação 01/2017- 

Coordenação-Geral dos Programas do Livro (CGPLI) para o processo de inscrição e 

avaliação de obras didáticas admitindo que as editoras atendessem ao Decreto nº 9.099 

de 18 de julho de 2017 195.  

O Programa Nacional do Livro e do Material Didático de 2019 para a educação 

infantil buscou atender crianças de creche e pré-escola com idades entre 0 a 3 anos e 11 

meses e 4 a 5 anos e 11 meses. Para o primeiro grupo chegaram até as instituições os 

seguintes títulos para serem analisados pelos professores: Cadê? Achou! Educar, cuidar 

e Brincar na ação pedagógica da creche (PINTO, 2018) e Práticas comentadas para 

inspirar formação do professor de educação Infantil (ROSSET; WEBSTER; 

FUKUDA; ALMEIDA, 2017). Para professores que trabalham com o segundo grupo os 

títulos foram: Pé de brincadeira (CORDI, 2018) e Aprender com a criança – 

experiência e conhecimento (DEHEINZELIN; MONTEIRO; CASTANHO, 2018). Os 

livros são acompanhados de DVDs contendo o respectivo material digital que é 

composto de materiais gráficos, lúdicos e de avaliação.  

Os docentes da educação infantil e seus gestores participaram da escolha do 

livro didático nas escolas e centros de educação infantil em nível municipal. Analisando 

os dados, nacionalmente o título mais escolhido para a pré-escola foi Pé de brincadeira 

com 219. 945196 exemplares distribuídos aos professores de todo o Brasil. 

 
195 Decreto nº 9.099 de 18 de julho de 2017 dispõe sobre o Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático. 

196 De acordo com o site https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/pnld/dados-estatisticos 

(acesso em 05/05/2019) os demais livros tiveram a seguinte distribuição: Cadê? Achou! Educar, cuidar e 
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Diante disso, esta pesquisa tem por objetivo investigar a forma como o trabalho 

com a oralidade e escrita estão sendo abordadas neste material. Para isso será realizada 

uma pesquisa qualitativa de cunho documental onde o livro Pé de brincadeira será 

tomado como um artefato cultural que traz consigo os discursos, as orientações 

metodológicas, as concepções pedagógicas, os referenciais teórico-metodológicos entre 

outros aspectos contidos nos processos que orientaram sua produção. Segundo Lücke e 

André (1986) a pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que foca 

no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades. Numa 

pesquisa qualitativa o propósito não é contabilizar quantidade como resultado, mas sim, 

conseguir compreender determinado fenômeno. Um dos procedimentos técnicos da 

pesquisa qualitativa é a pesquisa documental. Esta técnica de pesquisa consiste na 

análise de documentos que ainda não receberam um trato científico. Nela qualquer 

documento com conteúdo informacional útil para a pesquisa pode ser usado, como 

jornais, revistas, catálogos, fotografias, livros didáticos, manual do professor, etc.  

Este artigo, além da introdução, se organizará em outras quatro seções: a 

primeira tratará sobre a importância de se analisar o livro didático, a segunda abordará o 

trabalho com oralidade e a cultura escrita na educação infantil, à terceira descreverá 

livro objeto deste estudo e a quarta tecerá conclusões a respeito do que foi investigado.  

O livro do professor enquanto artefato cultural  

Historicamente o acesso à cultura da leitura e ao livro sempre teve um público 

privilegiado e elitizado no Brasil, como alternativa para reverter esse quadro de 

desigualdade o governo projeta ações como o investimento em políticas públicas para o 

acesso à cultura e ao livro. A criação do Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 

1930, trouxe uma maior nitidez e investimentos a pauta de educação, cultura e leitura, 

através do MEC temos a criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no 

ano 1985, garantindo o acesso de todos os estudantes do ensino fundamental ao livro 

didático, assim como, atribuindo aos professores o poder de escolha do livro didático 

usado em sala de aula (SOUZA, 2015). Este processo de universalização do acesso e de 

escolha do livro foi gradual. Aparentemente, nos dias de hoje, este impresso escolar 

 
Brincar na ação pedagógica da creche 191.055 exemplares, aprender com a criança – experiência e 

conhecimento (creche/pré-escola) 146.024 exemplares e Práticas comentadas para inspirar formação do 

professor de educação Infantil 89.771 exemplares. 
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chega a todas as escolas públicas do Brasil atendendo ao ensino fundamental, médio, 

educação de jovens e adultos e, agora, aos professores da educação infantil. 

  Outro avanço importante na educação é a lei nº 9.394 de 1996 - Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Brasileira (LDB), a qual evidencia o papel do Estado na educação. 

Em seu art. 4º inciso VIII a LDB discorre sobre o material didático. Segundo o 

documento estes materiais devem atender “ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde” (BRASIL, 1996). Este inciso não 

abrange somente a garantia do livro didático, mas todo o material que é encaminhado 

às escolas.  

Mesmo no século XXI, a escola ainda é um dos principais centros de propagação 

da “cultura”, e para tal, conta com o livro escolar para a divulgação desse saber. De 

acordo com Silva (2018, p. 20) “os livros escolares trazem consigo a história e os 

discursos que marcaram cada fase por que passou o ensino em nosso país, sendo 

artefatos importantes para o desenvolvimento de pesquisas”. Os livros escolares como 

materiais distribuídos pelo Estado refletem o que o país vive naquele momento 

histórico, da mesma maneira que reflete os comportamentos e cultura da época de sua 

elaboração. 

Segundo essa autora, apesar do livro escolar ser um artefato cultural, seu caráter 

instrumental o colocou durante algumas décadas em segundo plano como objeto de 

pesquisa, ganhando espaço na historiografia educacional somente na década de 1990. A 

utilização do livro como fonte de pesquisa pertence em sua maioria à área da história da 

educação, apesar, do livro escolar ser um conveniente objeto de pesquisa na área da 

alfabetização e de todo o currículo. 

Diante o exposto, é possível perceber a fragilidade do campo de pesquisa 

envolvendo o livro escolar e o quanto é imprescindível a expansão da pesquisa dentro 

desta temática, que abrange inúmeras especificidades, tal como sua produção, 

circulação e consumo.  

Todo esse cenário nos instigou a produzir uma investigação a respeito do livro Pé 

de brincadeira – Livro do professor de educação infantil um objeto novo, mas que 

muito nos pode contar sobre a forma como o trabalho com a oralidade e a escrita vem 
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sendo pensado para esta etapa da escolarização, uma vez que o livro carrega consigo os 

discursos que estão circulando dentro desta área de estudo subjetivando professores e 

estudantes que tem acesso ao mesmo, “ditando” propostas didáticas e formas de pensar 

a teoria e a prática pedagógica.  

Oralidade e cultura escrita: um olhar para a educação infantil. 

A oralidade é tida como uma condição inerente ao ser humano que vive em 

sociedade, sendo a escrita uma invenção que ganhou maior reconhecimento com a 

modernidade. Junto com ela surge a necessidade de codificação e decodificação que 

marca e difunde, com isso, a cultura escolar. 

A universalização da escola transferiu a responsabilidade de trabalho com a 

língua escrita para esse ambiente, que passou a ter uma importância crucial, criando 

uma cultura escolar da qual todos deveriam usufruir se alfabetizando. 

A oralidade, a partir daí, foi depreciada e, durante muito tempo, os estudiosos 

pregavam a supremacia da escrita. Street (1984) contesta esta visão dualista 

compreendendo a leitura, escrita e oralidade como sistemas integrados e não 

hierarquizados. 

Compactuando com essa forma de pensar, queremos deixar claro que 

consideramos a aquisição da oralidade o grande conceito a ser desenvolvido nos anos 

que englobam a educação infantil. A oralidade é um elemento rico com vários 

elementos pouco explorados com as crianças. 

Ao trabalharmos com a oralidade na educação infantil, devemos estar a par das 

suas etapas de desenvolvimento197.  Dominar esses conceitos torna-se fundamental para 

que os professores criem atividades de intervenção em suas turmas de forma a desafiar 

suas crianças e façam com que elas avancem em suas concepções linguísticas. Outro 

ponto a ser observado pelo docente que atua em turmas da educação infantil são as 

 
197 Segundo Fromkin e Rodman (1993), a aquisição da língua se divide em duas grandes etapas: a pré-

linguística, que corresponde ao choro e a respostas a estímulos, e a linguística. Esta última se divide em 

quatro: fase do balbucio, que inclui sons da linguagem humana e depende de estímulos para ocorrer; fase 

holofrástica, na qual a criança emite uma palavra para cada frase/ideia que deseja falar/expressar; fase das 

duas palavras, que como o próprio nome diz é o momento em que duas palavras são emitidas para cada 

frase/ideia a ser expressa; e fase telegráfica, em que a fala infantil em muito se parece com a escrita feita 

em mensagens telegrafadas. A partir daí, a língua da criança vai “evoluindo” cada vez mais até 

aproximar-se da fala adulta. 
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várias nuances que envolvem o ato de falar. Nossa linguagem é múltipla, sofrendo 

influência da classe social, da região do país, do contexto em que uma mensagem é 

emitida, de quem é o destinatário da mensagem, do grau de formalidade, entre uma 

infinidade de fatores. Isso tudo deve ser considerado durante o planejamento das 

atividades pelo educador, que deve estar atento a esses fatores. 

Com relação às questões que discutem a leitura e a escrita no trabalho com 

crianças pequenas gostaríamos de chamar a atenção para o olhar atento que o docente 

que trabalha com este grupo deve ter. Pensamos que é a criança que deve definir quando 

deve ser iniciado o trabalho com a leitura e a escrita e não o adulto, como geralmente 

ocorre. Ferreiro disserta sobre este assunto apontando que: 

A polêmica sobre a idade ótima para o acesso à língua escrita já 

ocupou milhares de páginas. [...] hoje estamos em condições de 

afirmar que essa polêmica foi mal colocada por ser falso o pressuposto 

no qual se baseiam ambas as posições. (FERREIRO, 2001, p. 45) 

A autora completa alertando para o fato de que, quando temos uma resposta 

afirmativa, defendendo que o processo de alfabetização seja iniciado na educação 

infantil, vemos as salas de atividades com propostas muito parecidas às desenvolvidas 

nas classes de alfabetização do ensino fundamental. Quando a resposta for negativa, 

vemos as salas despidas de qualquer proposta pedagógica ou de materiais que insiram a 

criança no universo letrado. Silva e Teixeira (2018) lembram que se pensarmos que 

nossas crianças nascem imersas em um ambiente letrado, o acesso à leitura e à escrita 

não ocorre no dia em que os adultos decidem formalizá-lo para as crianças, mas 

perpassa todo o cotidiano infantil. 

 A escrita faz parte da paisagem urbana e, como nos alerta Kleiman (1995), faz 

parte de várias esferas de convívio social (participação cidadã, lazer, escolar, religiosa e 

doméstica). A criança convive com os adultos que utilizam a leitura e a escrita para 

resolver várias situações do cotidiano (pessoas lendo livros ou jornais, recebendo e-

mails ou mensagem nos celulares, escrevendo bilhetes ou cartas, recebendo contas, 

faturas, panfletos pelo correio). Quando o adulto se utiliza desse sistema, não tem a 

intenção de informar a criança sobre como a escrita funciona, mas ela vai sendo 

informada sobre o papel social da escrita no nosso cotidiano. Esse é o tipo de 

informação que deve ser transmitida à criança no início da sua vida escolar, pois isso 

permite que ela vá construindo seu repertório sobre o que é a escrita, qual a sua função, 
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bem como o que são letras, o quanto elas se diferenciam dos desenhos, dos números e 

de outros símbolos que utilizamos no nosso cotidiano.  

Uma sala de educação infantil deve ser rica em materiais de leitura. Mais 

importante que definir um método para se trabalhar o sistema de escrita alfabético, é ter 

sensibilidade e “imaginação pedagógica” para dar às crianças oportunidades ricas e 

variadas de interagir com a linguagem escrita (Silva; Teixeira, 2018).  

O profissional docente precisa trabalhar a partir da linguagem da criança, dando 

significados às suas produções a partir das vivências e preparando um ambiente que 

contribui para a compreensão da função social da escrita. As crianças estão sempre 

ansiosas por aprender, conhecer o novo, e o professor é o profissional que dará 

subsídios para que isso ocorra, possibilitando o envolvimento delas com diferentes 

conceitos, materiais e espaços, sempre dispondo o novo, o diferente, sendo um 

estimulador para que as aprendizagens das crianças sejam sempre ressignificadas e 

tenham real importância para elas.  

 Silva e Teixeira (2018) ponderam que é importante lembrar que, da mesma 

forma que não devemos impor a alfabetização às nossas crianças, não podemos nos 

privar de dar informações a respeito da linguagem escrita que permite nos 

relacionarmos com o mundo de uma forma diferente se a compararmos com a 

linguagem oral. 

Segundo as autoras, as atividades pensadas para esse fim devem ter um viés 

lúdico, que permita à criança estabelecer relações entre elementos de fala e as formas de 

registro. Além das atividades lúdicas, a literatura infantil tem um papel fundamental 

nesse processo. O livro é um elemento mágico, que envolve a criança e apresenta a ela 

uma das esferas do letramento discutidas por Kleiman (1995), a esfera do lazer. A 

leitura de histórias, diferentemente dos outros gêneros de escrita que circulam no nosso 

cotidiano ‒ que, como já dissemos, devem ser explorados com as crianças ‒, traz para os 

pequenos o mundo da imaginação, da fantasia, onde o faz de conta vira realidade, 

permitindo que trabalhem com seus sentimentos, seus medos, seus sonhos... 

É pensando em todos estes elementos que circunda o trabalho com a linguagem 

na educação infantil que passamos a analisar o Livro do Professor da Educação Infantil 

Pé de brincadeira. 
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O livro Pé de brincadeira  

Livro do Professor da Educação Infantil Pé de brincadeira é produzido pela 

Editora Positivo e de autoria de Angela Cordi198. Este apresenta uma capa colorida com 

as ilustrações de vários pezinhos carimbados199 em uma folha de papel que formam uma 

árvore tendo como frutos/flores brinquedos e livros.  

O livro organiza-se em 6 seções: 1. Brotando ideias; 2. Ideias práticas; 3. 

Percursos didáticos e atividades permanentes; 4. Percursos didáticos grandes temas; 6. 

Referências e 7. Leituras complementares, ressaltando o papel do professor, a 

importância da família durante este processo de aprendizagem, valorização dos 

ambientes, tipos de brincadeiras, atividades e práticas de leitura. Os “conteúdos” são 

dispostos por idade. Estes são denominados de Percursos didáticos com 10 temas em 

sua totalidade, dentre eles estão: diversidade cultural, educação alimentar, preservação 

do meio ambiente, saúde, entre outros.  

As ilustrações apresentadas no livro são de desenhos relativos à infância, fotos 

de crianças, animais, brinquedos. O material também apresenta como fonte de dados 

tabelas, gráficos, letras de músicas, sugestões de brincadeiras, dentre outras, na 

perspectiva de completar o conteúdo abordado no texto. 

Com relação aos aspectos gráficos, Silva (1985) pondera que: 

 

As fotos ou ilustrações que completam ou por si só representam o 

arranjo visual gráfico de uma página impressa deverão ser utilizadas 

de forma eficiente pelo diagramador que se encarregará de projetá-las 

dentro das dimensões exatas dos espaços determinados da página. 

Além de embelezarem plasticamente, muitas vezes, devido às suas 

caraterísticas imagéticas, carregam toda a carga emocional e 

informativa de uma ação ou de um fato qualquer, dispensando outro 

 
198 Mestre em Educação, Desenvolvimento e Politicas Educativas pela Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias, de Portugal (2010); tem especialização em Psicopedagogia pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (1998). Foi professora de Ensino Fundamental e Educação Infantil, 

coordenadora pedagógica, assessoria de conhecimento de Educação Infantil, atuando na formação de 

professores das redes pública e particular de todo o Brasil, professora de Psicologia da Aprendizagem e 

do Desenvolvimento e de Tecnologias Educacionais. É autora de livros didáticos para a Educação Infantil 

e o Ensino Fundamental. 

199 A atividade que envolve o carimbo de mãos e pés das crianças e a partir deles formar novos desenhos é 

bem comum na educação infantil. 
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tipo de informação complementar, seja ele através de um texto, título 

ou legenda. (Silva, 1985, p.120). 

Sendo assim os aspectos gráficos propiciam que o leitor se familiarize com o 

assunto, permitindo que novos tipos de conhecimentos sejam produzidos. As 

informações gráficas possibilitam que múltiplas leituras sejam realizadas ampliando o 

entendimento e chamando atenção para a intenção do autor ao produzir o texto. 

Ao longo do texto produzido pela autora explora-se o conceito de infância, as 

relações entre família e escola, o ser professor de educação infantil, a importância de se 

criar ambientes de aprendizagem, de práticas pautadas nos campos de experiência e a 

transição para o ensino fundamental. Os discursos presentes nos livros escolares, neste 

caso no livro doprofessor, para Silva (2007), 

[...] influenciam a forma de abordagem pedagógica dos diferentes 

conteúdos da língua escrita, em contextualizações sucessivas, 

relacionadas à forma como a escola se apropria desses discursos, até 

chegar ao processo de contextualização realizado pelos professores em 

sala de aula. (SILVA, 2007, p. 156) 

 

Segundo a autora do livro Pé de brincadeira sua proposta teórico-metodológica 

se ampara em uma concepção lúdica, voltada para que a criança obtenha autonomia 

suficiente para produzir seu conhecimento acerca de diferentes temas. Chama a atenção, 

na escrita da autora, a evidência dada aos dispositivos legais, constantemente citados, 

documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 2006), os decretos e 

leis que regulamentam a educação infantil, a Constituição Federal (CF, 1988), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB, 1996), o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI, 2009) e a Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2017).  

Outros autores, referências no campo da educação infantil, são pouco citados ao 

longo do texto, ao final do livro é apresentada a seção “Leituras complementares” onde 

são listadas obras acompanhadas de um resumo de duas frases onde aparecem os 

especialistas do campo. O discurso do livro defende que a criança deve ser vista em sua 

totalidade, analisando as relações com o meio e as diferentes formas de aprendizagem 

claramente descritas para além do meio que a criança está inserida e sim abrangendo o 

campo cultural e cientifico. A opção teórica da autora nos permite perceber as 

concepções que amparam a produção deste material, uma vez que: 
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A possibilidade de interpretar as teorias como discursos não nos dá 

um olhar privilegiado sobre elas; contudo, nos permite compreendê-

las não mais (ou somente) como produtos de autorias, mas como 

produção cultural e coletiva, contextual e histórica, a qual nos seus 

deslocamentos sofre os efeitos de mudanças nas práticas que a 

produzem. Outrossim, interpretar as teorias como discursos permite 

identificá-las como artefatos construtivos de práticas, comunidades e 

identidades sociais ou sujeitos. (TRINDADE, 2004, p. 127). 

 Fica evidente o olhar normativo que acompanha a organização do livro. Por se 

tratar de um material produzido para ser adotado pelo governo federal, as bases legais 

são bases de sua produção.  

O livro Pé de brincadeira, uma análise sobre a oralidade e a escrita 

Para uma análise mais minuciosa das questões que envolvem os discursos sobre 

oralidade e cultura escrita, para este estudo analisaremos duas seções do livro intituladas 

de Brotando ideias e Percursos didáticos: atividades permanentes. Estas duas partes 

apresentam os discursos que servem de base para as demais seções que são compostas 

de sugestões de como trabalhar com temas do cotidiano infantil e revelam a base teórica 

a partir das quais as atividades são pensadas. Destas seções selecionamos apenas os 

fragmentos que dissertam sobre o objetivo deste artigo as quais passamos a analisar. 

Com relação à oralidade e a escrita Cordi (2018) explana: 

 

A educação infantil é a etapa em que as crianças estão se apropriando 

da língua oral e, por meio de variadas situações nas quais podem falar 

e ouvir, vão ampliando e enriquecendo seus recursos de expressão e 

de compreensão, seu vocabulário, o que possibilita a internalização de 

estruturas linguísticas mais complexas. Ouvir a leitura de textos pelo 

professor é uma das possibilidades mais ricas de desenvolvimento da 

oralidade, pelo incentivo à escuta atenta, pela formulação de perguntas 

e respostas, de questionamentos, pelo convívio com novas palavras e 

novas estruturas sintáticas, além de se constituir em alternativa para 

introduzir a criança no universo da escrita. Desde cedo, a criança 

manifesta desejo de se apropriar da leitura e da escrita: ao ouvir e 

acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que 

circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai 

construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes 

usos sociais da escrita, gêneros, suportes e portadores. (CORDI, 2018, 

p. 13). 

A proposta de trabalhar com a leitura e a escrita chama atenção para as variáveis 

que as englobam e as múltiplas funções das mesmas. A autora alerta para a importância 

de a criança perceber estas ações dentro dos seus espaços de convívio, sendo o professor 
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o mediador e o responsável por pensar propostas didáticas que contemplem esta 

diversidade. Embora não cite autores que dissertam sobre o assunto a autora parece estar 

em sintonia com que vem sendo pensado com relação ao trabalho com a leitura e a 

escrita na atualidade por estudiosos, alguns citados na primeira parte deste artigo, que 

trabalham dentro do campo das múltiplas linguagens e do letramento. 

 Sobre o assunto Filho (2005) chama atenção para as múltiplas linguagens que 

envolvem o universo infantil. Com relação ao trabalho com a escrita ele esclarece que: 

 [...] começaremos a exploração da linguagem escrita com elas e 

continuaremos a fazê-lo – sem o compromisso ou objetivo de 

alfabetizá-las – até o final deste período da escolaridade [Educação 

Infantil]. Isso não quer dizer, no entanto, que estamos fugindo da raia, 

ou que não é da nossa responsabilidade atender as demandas das 

crianças em relação à leitura e à escrita. Ao contrário, devemos estar 

preparados para responder às crianças à altura de sua curiosidade – 

para não desperdiçarmos suas potencialidades, para não lhes negar o 

conhecimento a que têm direito, para não desanimá-las e confundi-las, 

nem empobrecê-las nas suas iniciativas de se relacionar com a 

complexidade do mundo (FILHO, 2005, p. 141).  

 

Para o autor, tão ou mais importante que trabalhar com a leitura e escrita é 

explorar uma infinidade de linguagens que devem ser exaustivamente desenvolvidas 

pelo professor. A educação infantil é uma etapa onde o processo de alfabetização, 

poderá ocorrer conforme as crianças tenham curiosidades e sinta necessidade, Cordi 

(2018, p.14) diz que “trata-se apenas de saberes e conhecimentos que serão 

aprofundados e ampliados no ensino fundamental”. 

Para que o trabalho com a oralidade e a escrita se efetive Cordi (2018) propõem 

na seção Percursos pedagógicos: atividades permanentes tarefas que devem fazer parte 

da rotina das crianças. Entre elas sugere: Roda de Conversa, Brincadeiras Cantadas, 

Roda de Leitura, Faz de conta e Desenho. Para cada item é apresentada uma descrição 

teórica a respeito da atividade, as capacidades a serem desenvolvidas e ideias para a 

efetivação prática do que é proposto. 

Com relação à Roda de Conversa a autora explica que “A criança já chega na 

pré-escola munida de habilidades para conversar [...] Conversar em grupo é uma grande 

novidade e requer aprendizado. [...] por isso você, professor, precisa refletir sobre seu 

papel e o papel das crianças nessas situações.” (CORDI, 2018, p. 30) A autora do livro 
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sugere que o professor tenha uma escuta atenta ao que as crianças falam, aborde 

assuntos de interesse do grupo, selecionem materiais envolventes que propiciem a troca 

de ideias. 

O desenvolvimento da oralidade é a grande conquista da educação infantil, pois 

é através dela que a criança irá se relacionar com o mundo que a cerca. Como já 

explanado acima, durante muito tempo a oralidade era depreciada frente à escrita, 

porém os novos estudos dão evidência a esta forma de comunicação e passam a estudar 

suas especificidades e nuances. Na educação infantil, 

[...] a construção de um campo dialógico e democrático, no qual a 

criança ganha vez e voz, mas que não fala sozinha, já que o adulto, 

parceiro e sensível às suas necessidades, está com ela em diferentes 

momentos. [...] Reconhece-se a criança como sujeito de direitos e 

ativos na construção de conhecimentos [...]. (BARBOSA; HORN, 

2008, p. 33).  

 

Diante disso, o professor poderá utilizar uma metodologia onde a criança seja a 

parte principal e o professor o mediador de saberes e trocas de experiências, uma vez 

que a roda de conversa propicia a interação, dialogicidade e trocas de saberes entre 

crianças e professor.  

Embora concordemos com os autores citados acima, percebemos que toda a 

diversidade que aborda as questões da oralidade tratadas na seção dois deste texto e 

trazidas por Cordi (2018, p. 13) na primeira citação que trazemos da autora quando trata 

do tema parecem ter passado por uma simplificação. Ao que parece a escuta do 

professor e a apresentação de materiais para deslanchar a conversa são suficientes para 

que a oralidade seja trabalhada, a autora não apresenta a fundamentação para que o 

trabalho com a linguagem oral de fato seja desenvolvido e explorado pelo professor. 

O trabalho com Brincadeiras cantadas é outro ponto de destaque entre as 

atividades permanentes como citado por Cordi (2018, p.31) “estas brincadeiras além de 

divertir os brincantes, desenvolvem a expressão oral, a audição, o ritmo e promovem o 

contato com a cultura popular”, contribuem para que as crianças se envolvam quando o 

professor trabalha com ritmos de músicas, danças, capacidade de reconhecimento e 

apropriação de sons e o desenvolvimento da linguagem corporal. As brincadeiras 

cantadas permitem que múltiplas linguagens sejam exploradas, porém a autora não 
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comenta a respeito de todo um trabalho que pode ser explorado no sentido de 

desenvolvimento da consciência fonológica das crianças. Silva e Teixeira (2018) 

chamam atenção para o trabalho com rimas e aliterações que podem ser desenvolvidos 

de forma oral com crianças desta faixa etária e a importância destas atividades no 

processo de aquisição do sistema de escrita alfabético. 

Para Cordi (2018, p.32) a Roda de Leitura deve ser uma atividade permanente 

nas classes de educação infantil, pois permitem que as crianças tenham acesso ao 

mundo da escrita mesmo não estando alfabetizadas. “Ler, na Educação Infantil, deve ser 

uma atividade natural. É preciso ler o tempo todo para as crianças [...], todavia, 

demanda um constante planejamento [...], sem perder de vista, é claro, as intenções 

pedagógicas”. Embora não aprofunde o tema a autora do livro chama atenção para as 

estratégias de leitura. Sobre a importância da literatura infantil no trabalho com crianças 

pequenas. Reyes (2010, p. 63), explica que “[...] a literatura é uma fonte de nutrição a 

que a criança recorre em busca de ferramentas mentais e simbólicas para organizar o 

fluxo dos acontecimentos e situar-se e revelar-se e decifrar-se [...]”. 

As duas últimas atividades permanentes apresentadas por Cordi (2018) são o 

Faz de Conta e o Desenho.  Segundo a autora, o Faz de conta tem início “com o 

aparecimento da representação e da linguagem [...]. É, portanto, uma maneira de 

experimentar outras formas de ser e de pensar por meio da imaginação. É, também, 

repetir o conhecimento para compreendê-lo e adaptar-se a ele” (p.33). A autora disserta 

sobre a importância de organização do espaço de forma a permitir que as crianças 

brinquem de “fazer de conta” e as vantagens para o desenvolvimento afetivo e 

emocional dos pequenos. 

Já com relação ao Desenho, Cordi orienta que “[...] precisamos proporcionar as 

nossas crianças muitas e variadas oportunidades de desenhar, com vistas a ampliar o 

repertório gráfico e imagético delas. [...] com o objetivo de promover transformações 

para níveis de mais saber desenhista” (2018, p. 34). A abordagem com relação a esta 

atividade é muito mais estética e imagética.  

Embora concordemos com a abordagem feita pela autora do livro com relação 

a estas duas últimas atividades permanentes apresentadas, gostaríamos de destacar que 

estas atividades podem trazer uma grande contribuição para o processo de aquisição da 

linguagem oral e escrita. Segundo Mello: 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1383  

 

Entende-se que a representação simbólica no faz-de-conta e no 

desenho é uma etapa anterior e uma forma de linguagem que leva à 

linguagem escrita: desenho e faz-de-conta compõem uma linha única 

de desenvolvimento que leva do gesto - a forma mais inicial da 

comunicação - às formas superiores da linguagem escrita. (MELLO, 

2005, p. 28) 

Diante disso, o espaço dedicado ao desenho e ao faz de conta precisa receber 

uma atenção especial do professor, tais atividades não devem ser executadas como 

ações de segundo plano, quando não há mais nada no planejamento para ser feito, mas 

sim como atividades essenciais para a formação de conceitos bases para o 

desenvolvimento e apropriação da língua escrita, já que, o processo de alfabetização não 

tem o seu início quando se ensina as sílabas ou no primeiro ano do ensino fundamental.  

Conclusão 

Ao iniciarmos a escrita deste estudo tínhamos como objetivo investigar a forma 

como o trabalho com a oralidade e escrita estava sendo abordado no livro Pé de 

brincadeira, livro mais escolhido pelos professores do Brasil para orientar suas práticas 

na educação infantil. Para isso selecionamos fragmentos do livro que trabalhavam 

aspectos voltados para o desenvolvimento destas duas áreas. 

A partir de nossas análises percebemos que a autora do livro, Angela Cordi, traz 

aspectos importantes com relação à oralidade e a escrita, porém a base teórica utilizada 

ao elaborar o seu texto está amparada muito mais em aspectos legais do que nos 

estudiosos da área, embora os cite, por vezes, isto torna o texto um tanto superficial, não 

muito diferente do que cotidianamente se fala a respeito dos assuntos abordados no 

fazer docente. Esperávamos que o livro contribuísse mais neste aspecto ampliando o 

conhecimento do professor e fazendo-o repensar a sua prática. 

Outro aspecto que nos chamou atenção é que embora material traga elementos 

importantes com relação ao trabalho com a oralidade e a escrita a forma que os aborda é 

aligeirada e por vezes superficial, deixando em dúvida se todos os professores que 

tenham acesso ao material, com base nas sugestões dados poderão perceber a 

complexidade de cada elemento, explorando a fundo o que é proposto. 

Com relação às atividades permanentes que sugere, reconhecemos a importância 

de todas elas, mas muitas vezes falta aprofundamento no discurso e ampliação nas 

abordagens dadas ao que é proposto. Um exemplo disso é a pouca atenção dada às 
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questões do desenvolvimento da linguagem oral e escrita nas atividades propostas, 

sendo todas elas a base para o desenvolvimento de ambas. 

Em suma, a criança é ator principal em seu processo de aprender. Precisamos 

pensar na complexidade que envolve cada atividade proposta em nossas práticas 

cotidianos, pois atividades simples, corriqueiras, tidas como “para preencher o tempo” 

se bem aplicadas, com intencionalidade pedagógica e embasamento teórico podem 

contribuir para um amplo desenvolvimento das crianças que frequentam as salas de 

atividades da educação infantil. 

Concluímos que, o livro poderia aprofundar a forma com que aborda a oralidade e 

escrita, embrenhando-se nesta temática de forma a contribuir com o fazer docente e a 

realidade escolar. Destacamos também a necessidade de um aprofundamento 

epistemológico com autores que dialoguem com essas duas áreas. 
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Resumo: Este estudo discute as concepções de professoras no que se refere ao uso das 

diferentes linguagens e da literatura infantil em práticas pedagógicas no processo de 

alfabetização. Constitui-se de um recorte de duas pesquisas de mestrado vinculadas ao campo 

das práticas de alfabetização desenvolvidas no Núcleo de Estudos de Práticas Pedagógicas em 

Educação (NEPPEd) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). O aporte teórico que 

embasa esse estudo fundamenta-se em estudiosos como: Franco (2016, 2017), Soares (2015) 

Candido (1995), Capovila (2000), Malaguzzi, (1999). Neste trabalho o corpus de análise 

constitui-se das entrevistas semiestruturadas realizadas com três docentes participantes das 

pesquisas e atuantes em turmas de alfabetização com crianças de seis anos de duas escolas 

públicas municipais de Itabirito-MG. Constatou-se nas entrevistas, que as docentes apresentam 

pontos de vistas distintos quanto às diferentes linguagens, mas ambas as consideram importante. 

Quanto à literatura infantil, a professora entrevistada concebe-a como uma prática relevante.  

Palavras-chaves: Práticas. Diferentes linguagens. Literatura infantil. 

 

Considerações iniciais 
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Os desafios relacionados à alfabetização estão ligados à complexidade que 

envolve o processo de ensino/aprendizagem e a atuação docente com seus saberes e 

concepções que influenciam suas práticas pedagógicas.  Ao nos referirmos à prática 

pedagógica entendemos, assim como Franco (2016) que ela possui caráter 

emancipatório e transformador. Para Franco (2016, 2017) a prática pedagógica pode ser 

entendida a partir de duas perspectivas. A primeira diz respeito às práticas docentes 

construídas sem a dimensão pedagógica, aquelas que se estabelecem de forma 

mecânica, sem a construção do humano, ou seja, numa perspectiva de ensino centrada 

na didática. A segunda se refere à práxis, que é eminentemente uma ação reflexiva, 

cujas práticas pedagógicas são construídas a partir da mediação do humano, numa 

concepção voltada para a aprendizagem que produza sentido e que seja emancipatória e 

não de uma submissão a algo previamente estabelecido, sem intencionalidade. Nessa 

perspectiva, consideramos a práxis como uma prática tecida pedagogicamente e de 

forma reflexiva, que fundamenta o professor em suas definições, planejamentos e 

avaliação constante do processo educativo. 

Para responder a essa perspectiva, elencamos como questão norteadora deste 

estudo: O que pensam os professores sobre o uso das diferentes linguagens e da 

literatura infantil nas práticas pedagógicas de alfabetização? As reflexões propostas ao 

longo deste trabalho estão organizadas de forma a contemplar inicialmente uma 

discussão sobre as diferentes linguagens e sobre a literatura infantil. A seguir 

apresentamos análises de entrevistas com professoras alfabetizadoras que revelam suas 

concepções acerca do uso das diferentes linguagens e sua importância, bem como da 

literatura infantil no processo de alfabetização.  

Linguagem e Diferentes Linguagens 

A criança é feita de vários pensamentos e não utiliza somente uma única 

linguagem para se comunicar e expressar, mas diversas linguagens. Sendo assim, torna-

se fundamental compreender como ocorre o uso das diferentes linguagens nas práticas 

pedagógicas em classes de alfabetização. Considerando essa premissa, esclareceremos 

aqui os conceitos relativos à linguagem em um primeiro momento e em seguida o que 

estamos considerando como diferentes linguagens da criança. Para Capovila (2000, p. 

100), “a linguagem permite comunicação ilimitada acerca de todos os aspectos da 

realidade, concretos e abstratos, presentes e ausentes. Permite também reinventar o 
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mundo cultural, pra além da experiência física direta do aqui e agora”. A linguagem 

pode ser considerada social, política, além de psicológica e pedagógica. Sua 

manifestação se dá de formas variadas, por meio das linguagens, que nos levam à 

pluralidade de maneiras, de ideias, de subjetividades. Estas pluralidades efetivam a 

democracia do conhecimento. É de Loris Malaguzzi (1920 – 1996), educador italiano na 

cidade de Reggio Emília, a poética das “Cem Linguagens”.  

A criança é feita de cem. A criança tem cem mãos, cem pensamentos, 

cem modos de pensar, de jogar e de falar. Cem, sempre cem modos de 

escutar, de maravilhar e de amar. Cem alegrias para cantar e 

compreender. Cem mundos para descobrir. Cem mundos para 

inventar, cem mundos para sonhar. A criança tem cem linguagens (e 

depois, cem, cem, cem), mas roubaram-lhe noventa e nove 

(MALAGUZZI, apud EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999).  

Trata-se de uma metáfora, que nos apresenta a ideia de que a criança possui 

várias formas de pensar, de ver o mundo, que possui inúmeras maneiras de se 

comunicar, de se expressar, de sentir, de entender e de fazer cultura. Toda criança traz 

consigo “cem” possibilidades de viver a vida e nos apresentam inúmeras linguagens 

para comunicar-se com o mundo e as pessoas em sua volta. Nesta perspectiva estamos 

considerando que as linguagens, são as diversas manifestações infantis, que ocorrem por 

meio da linguagem gráfica, imagética, musical, matemática, estética, oral, escrita, 

plástica, sensorial, motora, artística, poética, erudita, natural, digital, corporal, 

simbólica, sonora, semiótica, literária, entre outras. 

Com base nestes conceitos, entendemos que as práticas das professoras 

alfabetizadoras devem contemplar diferentes linguagens, pois o uso delas permite que as 

crianças agucem sua sensibilidade de diferentes maneiras e participem de processos 

interacionais diversificados. A valorização destas linguagens proporciona o manifestar 

infantil em seu mais alto processo criativo. As crianças são curiosas, dinâmicas e 

investigativas e se apropriam de diversas linguagens para interagir com o objeto de 

conhecimento. Sob a ótica da Psicogênese da Escrita as crianças levantam hipóteses, 

questionam, fazem perguntas, cometem erros, até conseguirem compreender o princípio 

alfabético (FERREIRA & TEBEROSKY, 1999). Levando em consideração esta 

perspectiva, entendemos que durante o processo de aquisição de escrita, as demais 

linguagens utilizadas pelas crianças favorecem a aprendizagem da língua, pois 

integram-se às demais práticas de alfabetização. Dentre tantas possibilidades de 

linguagens, apresentamos neste estudo, como exemplo, o uso da linguagem literária em 

turmas de alfabetização.  
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A Literatura Infantil: uma proposição prática no processo de alfabetização  

A escola possui um papel importante na promoção de práticas para viabilizar o 

contato, o gosto pela linguagem literária desde os anos iniciais, oportunizando aos 

alunos a interação com diversas obras e o desenvolvimento do pensamento crítico, 

reflexivo e um vínculo próximo com o objeto do conhecimento que é a língua escrita. 

Neste contexto, enfatizamos que a literatura é fundamental na formação do ser humano 

e que os livros literários se constituem como instrumentos eficazes de apoio no processo 

de alfabetização e na formação de crianças leitoras. Desta forma, cabe definir literatura 

e reportamos a Candido que a define como “todas as criações de toque poético, ficcional 

ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde 

o que chamamos de folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da 

produção escrita das grandes civilizações” (CANDIDO, 1995, p. 242-243).  

No contexto escolar, se os envolvidos considerarem a relevância da literatura 

infantil, aquela considerada por alguns autores como destinada as crianças, nos 

primeiros anos de escolarização e se as propostas de trabalho dispõem de um ambiente 

letrado em que as obras literárias são bem exploradas, mediadas e incentivadas podem 

contribuir com conhecimentos e habilidades na formação de alunos leitores e apoiar no 

processo de alfabetização e inserção no mundo da escrita. Quanto a presença relevante 

da literatura nas instituições de ensino para formação do sujeito, Lajolo (1993) enfatiza 

que a literatura é importante no currículo escolar, posto que, para que o cidadão exerça 

sua cidadania ele precisa apoderar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela e tornar-

se um usuário competente, mesmo que não se torne um escritor de livros, mas que 

necessita ler vários. Cabe ressaltar, como aponta Machado (2007), que um dos 

benefícios da utilização de bons livros literários sobre outros na alfabetização está na 

relação de igualdade, que na perspectiva da enunciação, estabelecem com a infância. Os 

livros de literatura se aproximam do universo infantil, propiciam as crianças vivenciar 

aventuras, identificar-se a personagens, aguçar a curiosidade, ampliar seus 

conhecimentos sobre aspectos que envolvem o sistema de escrita alfabética e 

desenvolver habilidades cognitivas de uso da língua escrita. 

O professor poderá propor práticas próprias de ensino/aprendizagem sempre a 

partir do contato com os livros, que de forma lúdica, intencional e contextualizada 

poderá levar o aluno a refletir sobre uma palavra, uma frase, usar estratégias de leitura e 
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construir conhecimentos a respeito do sistema de escrita e seu funcionamento. A esse 

respeito, Soares (2015) ressalta sobre a relevância da alfabetização ocontecer a partir da 

interação com a leitura para chegar à leitura, a criança aprende a ler para ler, e para 

aprender a ler é necessário que leia. A percepção, a apreciação e compreensão do 

professor são essenciais quanto a relevância da leitura literária como fonte de formação 

e de ampliação da nossa visão de mundo. É relevante a assimilação docente quanto ao 

potencial dessa linguagem artística como elemento primordial de formação do sujeito. A 

partir desse reconhecimento a sua prática pedagógica com a literatura tornará mais 

significativa. 

 

  

Entre discursos e concepções: o que dizem as professoras 

Frente às reflexões aqui já expostas sobre as diferentes linguagens e a literatura 

infantil, buscamos compreender como as docentes concebem essas temáticas em seus 

discursos. Sendo assim, evidenciamos a seguir os dados das entrevistas com duas 

professoras, identificadas aqui como Cecília e Meireles200, sujeitos da pesquisa em 

desenvolvimento, cujo foco é a identificação das diferentes linguagens nas práticas das 

professoras. No ato da entrevista, ao ser questionada se utilizava diferentes linguagens 

em sua prática, a Professora Cecília responde: 

A gente nem pensa, a gente faz! Eu tenho certeza que elas estão 

incluídas ali dentro, mas parar assim: Hoje eu vou usar a linguagem 

verbal, oral, é mentira, porque a gente usa tudo o tempo todo, né? Eu 

sei que elas estão presentes, acho importante, mas dizer assim vou 

planejar, hoje vou usar isso, só se eu fosse um robô (rs... risos), não é? 

Isso mesmo, a gente não pensa específico não, a gente faz. É algo que 

já faz parte da dinâmica, eu não vou pensar pra poder usar, eu uso 

espontaneamente. 
 

Chama-nos a atenção o momento em que a professora ressalta que não pensa, 

mas faz. Tal afirmação revela uma prática que não caracteriza-se como prática 

pedagógica, tecida em seu caráter de práxis (Franco, 2016, 2017). A ausência de um 

planejamento reflexivo voltado para o uso das diferentes linguagens aponta para a falta 

 
200 Os nomes dos sujeitos citados são fictícios para preservar a identidade dos mesmos. 
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de intencionalidade docente, qualificando a prática, neste contexto, como uma ação, 

sem reflexão e que ocorre de forma mecânica. Contudo, mesmo sem a dimensão de um 

aporte teórico, a professora considera que as diferentes linguagens estão inseridas em 

sua prática e menciona que “usa tudo o tempo todo”, o que indica a compreensão da 

linguagem como capacidade de produzir sentidos, de se comunicar, mas também das 

linguagens como diferentes manifestações desta capacidade (FIORIN, 2017, p. 14).  

Para a Professora Meireles, a inserção das diferentes linguagens em sua prática 

acontece da seguinte forma: 

Bom, eu penso se eu tô inserindo, eu ainda não tenho conhecimento. 

É... parece ser algo novo. A gente escuta falar, mas a gente não sabe 

como que é que acontece, a gente não sabe se a gente tá fazendo, 

então eu penso dessa forma. Eu creio que pelo que eu relatei até agora 

eu devo tá a caminho, mas num tenho a certeza que é isso que a gente 

tá fazendo.  

 

A incerteza da professora é um ponto de destaque em sua fala. Ao mesmo 

tempo em que reconhece que não sabe se está inserindo as diferentes linguagens em 

suas práticas cotidianas, imagina que deve estar no caminho para inseri-las, porém, não 

sabe dizer se o que está fazendo contempla as diferentes linguagens. Essa indefinição 

nos leva a uma indagação: O que a professora entende por diferentes linguagens? Sua 

fala nos remete também a afirmação de Franco (2016, p.535), quando a autora diz que 

“há práticas docentes construídas pedagogicamente e há práticas docentes construídas 

sem a perspectiva pedagógica”. Ainda discorrendo sobre o assunto, a professora 

Meireles responde sobre a importância de se usar as diferentes linguagens em sua 

prática. Ela relata que: 

Bom, eu acho que é muito importante porque é o que a criança 

carrega, é o que a criança tem que a gente vai dar uma continuidade. 

Eu penso dessa forma, porque, ela já passou por todo esse processo 

que eu relatei e agora vem para uma escola para aprender letras, 

números, aprender até desenhos que tá no mundo dela, mas eu acho 

que se torna diferente na hora que vem pra sala de aula e a gente cobra 

dele, por exemplo, que o C com A é CA. Ele já viu o C, ele já viu o A, 

mas na hora que vai juntar essas duas letras e formar uma sílaba e 

depois até na formação de uma palavra, é uma linguagem que eu creio 

que para a criança ainda é uma novidade. 
 

Fica evidente que a professora relaciona o uso das diferentes linguagens a 

sistematização dos processos de alfabetização. Segundo ela, a linguagem é importante 

porque é aquilo que a criança carrega e que na escola a professora vai dar continuidade, 

pois é uma linguagem ainda nova para a criança, a junção das letras, exemplo utilizado 

pela professora. A partir desta colocação consideramos relevante a importância que é 
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dada a linguagem, todavia, torna-se prudente ressaltar que desde quando a criança nasce 

ocorre a interação com o meio social no qual ela está inserida e assim, surge a 

necessidade de se comunicar, o que faz com que a linguagem se desenvolva, mesmo 

fora de um ambiente escolar. A criança está em constante contato com o universo 

letrado, não somente na escola. Juntar o C com A é um processo de representação do 

sistema de escrita. Aqui, a professora está privilegiando a linguagem escrita e 

desconsiderando a importância da manifestação das demais linguagens da criança.  

Por que é importante usar as diferentes linguagens em sala de aula e inseri-las 

às práticas? Essa foi a pergunta apresentada à professora Cecília, que por sua vez, disse: 

A principal relevância é porque a criança, ela percebe de diferentes 

formas, ela aprende de diferentes formas e a partir do momento que eu 

uso diferentes linguagens vai ser mais fácil dela aprender, porque eu 

vou usar uma abordagem que vai atingir ela mais rápido, ela vai 

aprender mais rápido.  

 

Percebemos que mesmo sem citar o educador italiano Loris Malaguzzi (1920-

1996), a professora revelou em seu discurso uma conexão com as concepções do 

pesquisador no tocante a importância das diferentes linguagens, uma vez que considera 

que a criança possui várias formas de pensar, percebe o mundo ao seu redor de 

diferentes formas e, portanto, sua aprendizagem acontecerá de forma mais significativa 

e contextualizada. Quando a professora utiliza-se da expressão “a partir do momento 

que eu uso”, faz uma reflexão sobre sua prática e demonstra intencionalidade em seu 

fazer pedagógico.  

No que tange aos dados referente a pesquisa que focalizou a utilização da 

literatura infantil no processo de alfabetização de crianças de seis anos ao ser 

questionada sobre práticas que contemplam a literatura infantil a docente ressaltou que: 

Sim. Tem que ter atividade, tem que ter esse registro, porque é 

imaginação. Acho que a imaginação é tudo para essa idade, tudo que a 

gente lê, tudo que a gente fala eles não só escutam eles imaginam, 

tudo que você vai falando eles vão imaginando na cabecinha deles, 

vão viajando no mundo deles, né? Da forma que a gente vai passando 

pra eles, e ali do livro de literatura a gente desenvolve o...a leitura, a 

curiosidade, a escrita e até aquela...a interpretação, será o que vai 

acontecer? Eles vão buscando mais. Alguns livros trazem o 

conhecimento que às vezes eles não sabiam, né? Sobre aquela história, 

né? Às vezes eles não tem alguém em casa para tá contando, então é 

um momento prazeroso que eles aprendem também. 
 

Seu discurso revela uma utilização da literatura infantil articulada a 

imaginação, ao prazer, mas também como meio para desenvolver habilidades do 
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processo de alfabetização como a leitura, a escrita e a interpretação. Reconhece que os 

livros são produtores de conhecimento e compreende que dado o contexto de muitos 

estudantes a escola pode ser o único espaço de contato com a linguagem literária o que 

demostra a importância do professor como mediador e articulador de práticas de acesso 

ao texto literário. Essas considerações são relevantes e evidenciam que a docente tem 

percepção do potencial da literatura infantil como instrumento fundamental de apoio 

pedagógico no processo de alfabetização. 

Ao tecer comentários sobre a utilização dos textos literários em sua prática na 

alfabetização das crianças de seis anos a professora evidenciou em sua enunciação que: 

Eu gosto de realizar a leitura para deleite, um dia sim, um dia não eu 

faço a leitura para deleite com eles. Tem a hora do conto, o dia da 

biblioteca que eles podem pegar o livro que eles querem. Dentro de 

sala tem o cantinho de leitura, acabou de fazer as atividades, alguns 

acabam mais cedo, né? Antes que os outros, então ele pode ir no 

cestinho de leitura e pegar o livro que ele quiser para fazer essa 

leitura.  
 

Nota-se, pelo expresso que a docente tem uma concepção pertinente quanto ao 

uso da literatura com a instituição de atividades programadas que contemplam tempo e 

espaços escolares para acesso livre aos acervos. Ao destinar espaço e tempo em sua 

prática com atividades que englobam a leitura de livros de literatura infantil a professora 

contribui com a ampliação de conhecimentos sobre a função social da escrita, como a 

exploração e a vivência com os textos literários que poderá potencializar na 

aprendizagem e formação de leitores. Contudo, em relação ao tempo dedicado a 

exploração dos livros do “cantinho da leitura” a professora concebe como 

preenchimento de espaços livres sem finalidades específicas direcionadas a formação do 

leitor. Salientamos que se faz necessário repensar a utilização do acervo do “cantinho de 

leitura” pelos alunos que encerram as atividades propostas com tempo hábil o que 

poderia ocasionar na não participação das crianças que demandam maior tempo por 

apresentarem dificuldades na aprendizagem da língua escrita. Neste sentido, ao elaborar 

o planejamento, é relevante que o professor destine espaço e tempo especial para leitura 

de todos os educandos e não “se limitar, como se constata nas práticas de leitura 

escolares, a formas de ocupação de tempo entre uma atividade e outra, ou mesmo como 

punição para alunos que atrapalham a rotina da sala de aula” (MACHADO, 2012, p.30). 

Algumas considerações  
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Neste trabalho, buscamos compreender algumas concepções das professoras 

atuantes em turmas de alfabetização na Rede Municipal de Itabirito a partir de dados de 

entrevistas semiestruturadas.  

Partindo dos dados coletados nas entrevistas com as professoras envolvidas na 

pesquisa sobre as diferentes linguagens, verificamos que uma delas utiliza as diferentes 

linguagens em suas práticas pedagógicas, considerando que o faz sem uma reflexão 

construtiva. Contudo, algumas ideias da professora quanto à importância da utilização 

dessas linguagens se aproximam das concepções teóricas que fundamentam este estudo, 

porém, foram apresentadas pela docente sem a devida articulação entre teoria e prática. 

Para a outra professora entrevistada, o uso das diferentes linguagens é algo sobre o qual 

ela ainda não sabe responder, embora acha que é importante e acha que as utiliza, 

mesmo sem saber se está no caminho certo. Ambas consideram importante usar as 

diferentes linguagens, porém, possuem compreensões distintas do que são e como 

acontece a utilização das diferentes linguagens nos contextos de ensino/aprendizagem.   

No que se refere às concepções da docente sobre o uso da literatura infantil 

constatamos que concebe como uma prática relevante a qual destina espaços e tempo 

sistemáticos a fim de promover a imaginação e o prazer em ler. Verificamos em sua fala 

o uso da literatura como instrumento pedagógico de auxílio ao desenvolvimento de 

habilidades que envolvem o processo de alfabetização das crianças. Sua concepção nos 

leva a inferir que possibilita aos seus alunos um contato com a linguagem literária com 

a articulação em sua prática entre literatura e alfabetização. 
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Dimensões do letramento nas práticas de leitura e de escrita em uma 
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Resumo: A pesquisa tem como objetivo geral analisar as práticas de leitura e de escrita 

vivenciadas em uma turma do 3º ano do 1º Ciclo da Rede Municipal de Belo Horizonte e sua 

relação com os pressupostos teóricos da alfabetização e do letramento. Os objetivos específicos 

foram definidos pensando em investigar as relações estabelecidas entre leitura e escrita pelo 

professor em seu trabalho pedagógico; bem como aquelas estabelecida pelos alunos dentro e 

 
201 Mestranda em Educação (FAE/UFMG); Graduada em Pedagogia (UEMG) com especialização em 

Metodologia do Ensino Superior (CEPEMG) e Ensino da Língua Inglesa (UFMG).   
202 Doutor e mestre em Linguística (UFMG); Graduado em Letras (UFMG).   
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fora do contexto escolar. Através da análise de notas de campo, vídeos, entrevistas e análise 

documental, o pesquisador procurou tratar os dados coletados à luz da revisão de literatura 

levantada e outros referenciais teóricos consultados. Os resultados apontam que a professora em 

seu trabalho com a leitura e com a escrita é capaz de relacionar sua prática aos pressupostos 

teóricos da alfabetização e do letramento, demonstrando ser capaz de redimensionar sua prática 

a partir de seus saberes experienciais.   

 

Palavras-chave: Letramento, leitura e escrita.  

  

Introdução  

  

As demandas do mundo atual exigem cada vez mais que a escola, ao propiciar o 

conhecimento institucionalizado, formal, definido pelo currículo, contribua para a 

formação de indivíduos competentes quanto à leitura e à escrita, aptos a lidar com as 

demandas de nosso mundo contemporâneo. Os temas alfabetização, leitura, escrita e 

letramento são constantes nas pautas educacionais da Rede Municipal de Educação de 

Belo Horizonte. Entretanto, observase que há ainda muitas lacunas a serem preenchidas 

para que se possa ter todas as crianças ao final do 3º ano do 1º Ciclo (objetivo 

estabelecido pelos sistemas federal, estadual e municipal de ensino) com as 

competências mínimas, definidas no currículo, relacionadas à leitura e à escrita.   

Nessa direção, o estudo investigativo tem por objetivo geral analisar as práticas 

de leitura e de escrita realizadas pelo professor e seus alunos em uma sala de aula do 3º 

ano do 1º Ciclo da Rede Municipal de Belo Horizonte, fazendo possíveis apontamentos 

sobre como os conhecimentos teóricos e metodológicos relativos à alfabetização, na 

perspectiva do letramento, têm sido atrelados à prática em sala de aula. A escolha do 3º 

ano como foco deste trabalho se justifica por ser esse o ano de fechamento do Ciclo, no 

qual, se espera que habilidades básicas de leitura e escrita sejam consolidadas. Dessa 

forma, os objetivos específicos estabelecidos para o estudo foram:  

• Acompanhar o desenvolvimento das atividades pedagógicas, realizadas pelo professor 

referência em Língua Portuguesa, em uma turma do 3º ano do 1º Ciclo, da Rede 

Municipal de Belo Horizonte, observando quais as relações estabelecidas entre leitura 

e escrita;  

• Analisar como o aluno interage com a leitura e com a escrita dentro e fora do contexto 

escolar;   
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• Investigar quais são os parâmetros utilizados pelo professor ao planejar seu trabalho 

com a leitura e a escrita;  

• Analisar como as escolhas realizadas pela professora na hora de avaliar influenciam no 

processo ensino-aprendizagem da leitura e da escrita;            

• Investigar se os critérios de avaliação utilizados nas avaliações sistêmicas influenciam 

nas escolhas teórico-metodológicas do professor ao trabalhar com a leitura e com a 

escrita, especialmente no ano final de um ciclo de alfabetização.  

  

                  Espera-se que os resultados do estudo investigativo possam contribuir para 

os estudos referentes à alfabetização, leitura e escrita, entendidos sob a perspectiva do 

letramento, contribuindo para a efetivação de uma prática reflexiva em sala de aula.   

Referencial teórico  

  O estudo proposto na pesquisa fundamenta-se na reflexão sobre algumas 

questões, bem como nas relações estabelecidas entre elas. Nessa direção, os temas 

escolarização, letramento, alfabetização, leitura e escrita serão abordados quanto às 

suas especificidades e interrelações.   

Iniciando as reflexões propostas, não é nenhuma novidade que a aprendizagem 

da leitura e da escrita ocorre tanto dentro quanto fora da escola. Entretanto, nossa 

mentalidade moderna não nos permite entender alfabetização sem vinculá-la 

obrigatoriamente à escolarização. Segundo Ferreiro (2001), “A escrita não é um produto 

escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. ” 

(FERREIRO, 2001, p. 43). Contudo, a própria autora observa que as crianças não são 

obrigadas a chegar à escola alfabetizadas; é responsabilidade da escola alfabetizá-las.   

É necessário entender que a alfabetização como fenômeno social é anterior à 

própria escola.  Segundo Cook-Gumperz (1990), antes da existência da escola o 

domínio da leitura e da escrita era feito através da interação em grupos informais. Ela 

aponta que essa alfabetização, ainda que rudimentar, permitia o crescimento de uma 

cultura popular, antes do surgimento da escola e da industrialização.  

Cook-Gumperz (1990) destaca que a alfabetização escolarizada diferenciou-se 

dos usos rotineiros da leitura e da escrita, também contribuindo para que o 

conhecimento se tornasse estratificado em sua transmissão. Além disso, possibilitou a 
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mudança da alfabetização de uma virtude moral para uma habilidade cognitiva, 

enfatizando as técnicas de ensino e aprendizagem.  

A alfabetização escolarizada acabou, de certa forma, retirando da leitura e da 

escrita sua funcionalidade como prática social, levando a um ensino descontextualizado 

das vivências rotineiras dos indivíduos. Desde então, o letramento dominante passou a 

ser representado por esta prática de ensino e pela própria instituição escolar, mudanças 

que serão apontadas mais tarde, como possíveis causas do fracasso escolar na 

alfabetização.  

       Assim, Cook-Gumperz (1990) afirma que “o desenvolvimento de um 

sistema nacional de educação pública, bem como de um padrão nacional de 

alfabetização, significou que as escolas se transformaram num dos principais canais 

para a transmissão seletiva através do conhecimento.” (1990, p.50). Isso, segundo a 

autora, significou também a transformação da alfabetização em um conhecimento 

descontextualizado, validado através de testes, com enfoque nas habilidades cognitivas 

e nas técnicas de ensino e aprendizado.  

No entanto, ao considerarmos o papel da escola como legitimadora de 

conhecimentos, precisamos entender que tanto a alfabetização em seu sentido mais 

restrito, quanto a escrita e a leitura em sua forma mais plena, estão presentes em um 

contexto social, em que a escola é apenas uma de suas agências. Não é mais possível 

pensar em escola descontextualizada do mundo à volta e, como tal, sem pensar em 

alfabetização sem se considerar o sujeito como participante deste mundo e de suas 

práticas.  

Assim, o surgimento do termo “letramento” pode ter sinalizado uma resposta às 

buscas por novos conceitos capazes de traduzir as novas demandas da alfabetização. 

Nesse sentido, vários autores têm se esforçado no sentido do entendimento da relação 

entre alfabetização e uma nova concepção de seu ensino, baseada nos princípios do 

letramento.   

Compreender os significados da alfabetização e do letramento é algo complexo, 

que vai além da mera conceituação de palavras. Significa a compreensão de dois 

fenômenos caracterizados por especificidades e aspectos diferenciados, ao mesmo 

tempo que relacionados e dependentes.  
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Entender a relação entre alfabetização e letramento é, para Soares, questão 

fundamental. Para ela, dissociar alfabetização e letramento é inadequado, já que 

seriam dois processos interdependentes e indissociáveis.  

  

[...] a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de 

práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de 

letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto 

da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, 

em dependência da alfabetização (SOARES, 2017a, p. 45).  

  

Para ela, o próprio surgimento do termo letramento foi em decorrência da 

necessidade de nomear comportamentos e práticas sociais de leitura, ainda não 

contemplados em uma visão tradicional de alfabetização.  Entretanto, ela afirma que os 

dois processos têm sido frequentemente confundidos e que entender as especificidades 

de cada um, recuperando as especificidades da alfabetização, torna-se extremamente 

necessário em prol do que ela chama de “reinvenção da alfabetização”.   

Assim, teríamos alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não 

inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: 

ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 

escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, 

alfabetizado e letrado (SOARES, 2017b, p. 47).  

  

                      Sendo assim, para a autora “[...] é preciso reconhecer a possibilidade e a 

necessidade de promover a conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da 

língua escrita, integrando alfabetização e letramento, sem perder, porém, a 

especificidade de cada um desses processos.” (Soares, 2017a, p.46).  

Diante dessa concepção mais integrada entre alfabetização e letramento, Soares 

afirma que não há um método para a aprendizagem inicial da língua escrita, mas 

múltiplos métodos, diante da gama de procedimentos de ensino que podem ser 

considerados para cada faceta, além da consideração da diversidade dos grupos de 

crianças a serem atendidos, e até mesmo, de cada criança, demandando formas 

diferenciadas de ação pedagógica.  

Nessa direção, Soares (2017b) aponta para a dificuldade de se estabelecer uma 

definição única sobre o que é letramento, já que “[...] cobre uma vasta gama de 

conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções sociais[...]” 
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(SOARES, 2017, p. 66). Entretanto, a autora busca refletir sobre o tema, propondo 

pensar o letramento como algo que vai além da alfabetização:  

  

[...] letramento é muito mais que alfabetização...é um estado, uma 

condição: o estado ou condição de quem interage com diferentes 

portadores de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura 

e de escrita, com as diferentes funções que a leitura e a escrita 

desempenham na nossa vida. Enfim: letramento é o estado ou condição de 

quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de 

escrita (SOARES, 2017b, p.44).  

  

As considerações de Soares contidas no trecho destacado acima, são relevantes 

para as análises propostas nesta pesquisa, já que se pode dizer que caracteriza o 

letramento como um “estado ou condição” de quem interage com a leitura e com a 

escrita, considerando sua aplicabilidade enquanto prática social. A importância 

realçada por Soares dos diferentes portadores, gêneros e tipos de leitura e de escrita 

nesse processo será também alvo de muitas das discussões a serem levantadas nesta 

pesquisa. Assim, Soares será uma das importantes autoras referenciadas neste estudo 

investigativo, juntamente com outros e outras, é claro.  

                     Em relação à leitura e à escrita Ferreiro (2001) considera ser possível 

pensar no ensino da leitura e da escrita enquanto aprendizagem de duas técnicas 

diferentes, embora complementares.  Entretanto, a autora afirma que para a criança 

compreender o sistema de escrita ela realiza tanto atividades de produção quanto de 

interpretação. Fenômeno que ela nomeou como lecto-escrita.  

Soares (2007b) também traz contribuições quando considera que na 

aprendizagem da língua escrita não se pode desconsiderar a interação entre as duas 

dimensões dessa aquisição: leitura e escrita. Entretanto, procurou evidenciar a 

importância de se entender as especificidades de cada um dos processos.  Assim, ela 

destaca a importância de se compreender que a leitura e a escrita são dois processos 

distintos, que englobam habilidades e conhecimentos muito diferentes, ainda que 

complementares.  

   

Enquanto as habilidades de leitura estendem-se da habilidade de 

decodificar palavras escritas à capacidade de integrar informações 

provenientes de diferentes textos, as habilidades de escrita 

estendem-se da habilidade de registrar unidades de som até a 
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capacidade de transmitir significado de forma adequada a um leitor 

potencial. E assim, como foi observado em relação à leitura, essas 

categorias não se opõem, complementam-se: a escrita é um processo 

de relacionar unidades de som a símbolos escritos, e é também um 

processo de expressar ideias e organizar o pensamento em língua 

escrita. (SOARES, 2007b, p. 69)  

   

Como pode-se observar, a autora considera a leitura e a escrita quanto à suas  

especificidades, indicando que, embora façam parte de uma totalidade, ou seja, estão 

envolvidas de forma complementar no processo de aprendizagem da língua escrita, são 

processos que apresentam características específicas.  

As discussões teóricas levantadas são apenas uma prévia do referencial buscado 

para o desenvolvimento da pesquisa. Todo o estudo realizado buscou desenvolver o 

tema do letramento em relação à sua complexidade. Nessa direção, faz-se necessário 

compreender que não há um único letramento responsável por favorecer o aprendizado 

da leitura e da escrita, mas uma diversidade de letramentos que precisa ser percebida 

pelo professor. Em busca dessa percepção torna-se fundamental que no cotidiano da 

sala de aula o professor se disponha a ouvir e estar atento às demandas sociais, 

advindas das relações estabelecidas entre seus alunos e o contexto no qual vivem.     

Método  

O estudo proposto para a pesquisa é do tipo qualitativo, fundamentando-se em 

uma perspectiva sócio-histórica a partir da qual o pesquisador é um ser dialógico, que 

interage com objeto a ser investigado.   

A pesquisa foi realizada entre os meses de março e setembro de 2018, através da 

observação participante do pesquisador, mediante o uso dos seguintes instrumentos para 

a coleta de dados: notas de campo, análise documental, entrevistas com a professora e 

com os alunos, vídeos e fotografias.  

Buscou-se diferenciar, até onde foi possível, o trabalho da professora referente à 

leitura e à escrita. Nessa direção, foram construídos dois quadros denominados 

respectivamente, Atividades com ênfase na leitura e Atividades com ênfase na escrita, a 

partir dos quais pode-se ter uma visão geral do trabalho realizado pela professora quanto 

às especificidades da leitura e da escrita.  
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A análise dos dados foi feita baseada na revisão de literatura levantada, bem 

como em outros referenciais teóricos pesquisados e revelaram muitos aspectos do 

trabalho realizado pela professora em relação à alfabetização, à leitura e à escrita, na 

perspectiva do letramento.    

Resultados e discussões  

A postura profissional da professora revela uma preocupação em desenvolver 

um trabalho que vincula a leitura e a escrita às demandas do letramento apontadas neste 

trabalho, vinculando seus conhecimentos à proposta curricular de trabalho apontada 

pela RME/BH.   

Com relação ao planejamento de seu trabalho com a leitura e a escrita a 

professora demonstra compreender que os recursos didáticos estão sujeitos aos seus 

objetivos, servindo de suporte para a realização de seu trabalho. No decorrer da 

pesquisa, foi possível presenciar vários momentos nos quais a professora fez adaptações 

da atividade planejada, demonstrando a prioridade de seus objetivos em relação ao 

material referenciado.  

Os critérios utilizados pela professora na hora de avaliar demonstram que ela 

entende a avaliação como algo processual, multidimensional e multimodal, em 

consonância com os princípios com os princípios apontados pela RME/BH. A 

professora reconhece os limites dos instrumentos utilizados, como notas e provas, e 

avalia o aluno de forma contínua, considerando outras dimensões do processo ensino-

aprendizagem não reveladas a partir de avaliações escritas.  Ressalta-se, ainda, que a 

metodologia adotada por ela ao avaliar os alunos em relação a seus textos, permitem 

concluir que a professora procura adotar uma atitude de parceria, sinalizando os 

problemas encontrados no texto e dando sugestões para o aprimoramento da produção.   

Quanto à influência dos resultados das avaliações sistêmicas em seu trabalho, 

evidenciou-se que há pouca interferência desses em seu planejamento diário, 

reafirmando haver uma distância entre os objetivos estabelecidos pelo sistema 

educacional e aqueles definidos dentro de sala de aula.     

As relações estabelecidas entre leitura e escrita pela professora evidenciaram, 

inicialmente, uma suspeita de que o trabalho com a leitura seria mais enfatizado no 

trabalho em sala de aula. Entretanto, os resultados da pesquisa apontam para um 
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equilíbrio entre o trabalho com a leitura e com a escrita. A professora demonstrou 

compreender que a leitura e a escrita, embora estejam interligadas, são processos que 

apresentam especificidades, mostrando ser capaz de realizar um trabalho voltado para 

atender tais demandas.   

Com relação ao trabalho realizado para atender às especificidades demandadas 

pela leitura, a professora demonstrou considerá-la como um processo que vai além de 

decodificação de palavras, envolvendo a compreensão do texto escrito a fim de cumprir 

o objetivo de seu uso social. Nesse trabalho, ela revelou entender a importância de se 

considerar a diversidade de gêneros textuais existentes, assunto amplamente discutido 

nesta pesquisa pelos teóricos consultados.    

Quanto ao trabalho voltado para a escrita, as práticas desenvolvidas pela 

professora também encontram suporte nos estudos desenvolvidos pelos autores citados 

na pesquisa. Seu trabalho enfatiza a produção de textos escritos e novamente a 

importância do trabalho com a diversidade de gêneros textuais aparece.   

O trabalho de reescrita desenvolvido a partir da correção coletiva e individual de 

textos, demonstrou que a professora é capaz de estabelecer uma relação dialógica com 

os alunos, procurando estabelecer um diálogo pautado na reflexão sobre os aspectos a 

serem aprimorados em relação ao texto, apontados pelos “erros” dos alunos, 

explicitando os procedimentos necessários para a realização da tarefa.  

A postura da professora diante da tarefa de produzir um texto revela respeito e 

sensibilidade em relação às habilidades consolidadas e as ainda não consolidadas, 

ressaltando a importância de dar a oportunidade aos alunos de escrever à medida que o 

trabalho em relação aos aspectos gramaticais avance.   

A análise de como os alunos se relacionam com a leitura e com a escrita dentro 

e fora do contexto escolar será o último ponto a ser tratado nestas considerações. Sendo 

assim, a partir da observação realizada em sala de aula e na biblioteca, bem como 

através da entrevista realizada com os alunos pode-se concluir que o interesse ou não 

em realizar as atividades propostas pela professora tem relação com o nível de 

dificuldade encontrada ao realizar a tarefa solicitada. Da mesma forma, a realização do 

Para Casa também apresentou relação com a dificuldade em realizar a tarefa, pois o 
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aluno que declarou não fazer a atividade, relacionou a impossibilidade de cumprí-la à 

dificuldade da mãe em ajudá-lo.    

Foi ainda possível compreender a importância da participação dos pais ou 

responsáveis pelos alunos no processo de desenvolvimento de sua competência leitora e 

escrita. O apoio e incentivo na realização do Para Casa, bem como o incentivo dado à 

leitura, realizado a partir de seu próprio exemplo como leitor ou através do estímulo à 

leitura fora do contexto escolar, revelaram serem fatores positivos no desenvolvimento 

das competências dos alunos.   

Conclusões  

                  O trabalho realizado com a Língua Portuguesa no 3º ano A revela que a 

professora domina conhecimentos teóricos e metodológicos referentes à alfabetização 

na perspectiva do letramento, procurando aplicá-los à sua prática cotidiana.  Demonstra 

ser capaz de redimensionar sua prática, adaptando seus saberes adquiridos com a 

experiência em sala de aula aos saberes teórico-metodológicos desenvolvidos em sua 

formação inicial e continuada.  Além disso, mostra-se parceira no trabalho de 

construção de sentido do texto lido ou escrito, possibilitando ao aluno participação 

efetiva de sua aprendizagem através do diálogo.  
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Resumo: Este trabalho apresenta a análise de duas avaliações aplicadas nas turmas do primeiro 

e terceiro ano. Ancorados em autores como Soares (2016), Marcuschi (2008), Luckesi (2011) 

discutimos sobre as habilidades e conhecimentos cobrados nessas provas e como eles se 

articulam com o que está previsto no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC). As análises apontaram que os conteúdos abordados nas avaliações relacionam-se a 

um dos eixos de ensino da Língua Portuguesa, descritos pelo PNAIC, o eixo  

―Análise Linguística‖, demonstrando que a alfabetização propriamente dita, ou seja, a faceta 

linguística da alfabetização prevaleceu sobre os demais processos de aquisição da língua escrita, 

desconsiderando a inserção do aluno nas funções sociais de uso da língua. O ideal seria que a 

escola articulasse os eixos propostos pelo PNAIC: Leitura, Produção de textos escritos, 

Oralidade e Análise Linguística para integrar as três facetas de inserção no mundo da escrita: as 

facetas linguística, interativa e sociocultural.  

 

Palavras-chave: Conteúdos. Alfabetização. Avaliação.  

  

Introdução   

O termo alfabetização, usado inicialmente para definir a aquisição da técnica da 

escrita, com o passar do tempo modificou-se. Carvalho (2005) pontua que existem 

definições mais amplas para o termo alfabetização, que o associam à leitura, produção 

escrita e à interpretação de textos. Desse modo, esse conceito ampliou-se, distanciando-

se da concepção que relacionava a alfabetização apenas ao ato de ensinar ou aprender o 

código alfabético, ou seja, relacionar as letras aos seus respectivos sons. Nessa visão, 

―considerava-se que ler e escrever dependia, fundamentalmente, de aprender as letras, 

mais especificamente o nome das letras‖ (SOARES, 2016, p. 17).  

Com a ampliação dos estudos sobre a alfabetização, associou-se ao termo 

alfabetização, outro conceito, o de letramento.  Isto porque, como salienta Soares ―não 

basta apenas saber ler e escrever, é preciso saber fazer uso do ler e do escrever, saber 

responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente‖ 

(SOARES, 2012, p. 20), para que os sujeitos envolvidos possam fazer uso de 

habilidades de leitura e escrita, com desenvoltura e com propriedade em várias situações 

cotidianas (CARVALHO, 2005).  

Portanto, a alfabetização, propriamente dita, passou a referir-se ao aprendizado 

inicial da leitura e da escrita, ou seja, às relações existentes entre letras e sons, e o novo 
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termo, letramento, à inserção dos indivíduos aos usos sociais da língua escrita e da 

leitura. Assim, a alfabetização é vista ―como a aprendizagem do sistema alfabético e o 

letramento como a introdução da criança nos usos da leitura e da escrita nas práticas 

sociais‖ (SOARES, 2016, p. 27). Esta perspectiva, aponta para a existência de diferentes 

objetos no processo de aprendizagem inicial da língua escrita.  

Soares (2016) indica a existência de três facetas, no aprendizado da leitura e da 

escrita. Tais facetas são denominadas por Soares (2016) como: linguística, interativa e 

sociocultural. Cada uma dessas facetas tem um objeto de conhecimento distinto.  

  

A faceta propriamente linguística da língua escrita – a representação 

visual da cadeia sonora da fala, essa faceta é designada de 

alfabetização; a faceta interativa da língua escrita – a língua escrita 

como veículo de interação entre as pessoas, de expressão e 

compreensão de mensagens, a faceta sociocultural da língua escrita – 

os usos, funções e valores atribuídos à escrita em contextos 

socioculturais, estas duas últimas consideradas, como letramento. 

(SOARES, 2016, p. 28-29).  

  

Dessa maneira, a faceta linguística da alfabetização relacionada às competências 

necessárias para a codificação e decodificação da escrita e as facetas interativas e 

sociocultural, relacionadas ao letramento, associam-se, pois ―o processo de 

alfabetização pressupõe o exercício simultâneo de muitas e diferenciadas competências. 

É o que sem tem denominado alfabetizar letrando‖ (SOARES, 2016, p. 35).  

Portanto, as práticas voltadas para o ensino de língua materna, devem possibilitar 

aos alunos a apropriação de ―um conjunto de competências e habilidades, tanto na 

leitura como na escrita‖ (ROJO, 2009, p. 74), que necessitam ser consolidadas durante o 

ciclo de alfabetização203.  

Essas competências e habilidades são descritas pelo Pacto Nacional pela  

Alfabetização na Idade Certa como ―conhecimentos e capacidades‖ (BRASIL, 2012, p. 

31) e estão organizadas em quatro eixos de ensino da Língua Portuguesa: leitura; 

produção de textos escritos, oralidade e análise linguística. Esse último se divide em 

 
203 Nesse artigo considera-se as orientações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade certa, lançado 

pelo Ministério da Educação, em 2012. Ou seja, o ciclo de alfabetização engloba as turmas do primeiro 

ao terceiro ano do Ensino Fundamental.  
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dois: discursividade, textualidade e normatividade e apropriação do sistema de escrita 

alfabética (BRASIL, 2012).  

O material traz sugestões para que esses conhecimentos e capacidades sejam 

introduzidos, aprofundados e consolidados, a partir de situações em que a criança 

―vivencie a leitura, a produção de texto escrito, a produção e compreensão de textos 

orais e a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética como práticas relevantes e 

interessantes‖ (BRASIL, 2012, p. 2012). Nessa perspectiva, os conhecimentos e 

capacidades específicos dos eixos de Leitura e Produção de textos escritos devem ser 

introduzidos e aprofundados no primeiro ano e consolidados no terceiro ano. Os outros 

dois eixos, Oralidade e Análise linguística, apontam para habilidades que, segundo o 

material, serão consolidadas ainda no primeiro ano.  

A análise de avaliações realizadas no primeiro e terceiro ano pode revelar como 

as habilidades e os conhecimentos de leitura e de escrita estão sendo cobradas nas 

provas e como a alfabetização vem sendo entendida pelos professores. Ou ainda, como 

essas orientações veem se materializando na sala de aula. Sendo assim, o presente artigo 

pretende discutir sobre os conhecimentos e capacidades cobrados nas avaliações e como 

eles se articulam com o que está previsto no PNAIC. Para isso, serão analisadas duas 

provas aplicadas por professores da rede pública de ensino, uma no primeiro ano e a 

outra no terceiro ano do Ensino Fundamental, séries consideradas o início do processo 

de alfabetização e o final, respectivamente.  

  

O papel da avaliação no processo de ensino e aprendizagem  

  

Tendo em vista as considerações feitas acerca da aprendizagem da leitura e da 

escrita e sendo a avaliação um instrumento que permite diagnosticar os avanços e as 

dificuldades dos alunos, a análise de avaliações, ganha um papel importante, pois a 

partir dela podem-se conhecer as habilidades e conteúdos considerados necessários pelo 

professor no processo ensino/aprendizagem. Nessa perspectiva, é necessário que o 

professor tenha ―clareza do que será ou do que foi ensinado, para que sejam 

construídos instrumentos que possibilitem uma imagem o mais aproximado possível do 

que o estudante sabe sobre o que vai avaliar‖ (BRASIL, 2012, p. 16).  
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Para acompanhar a aprendizagem dos alunos, os professores utilizam 

instrumentos de avaliação, que podem ser portfólios, sondagens de escrita espontânea, 

observação do desempenho e fichas de acompanhamento individual (BRASIL, 2012), e 

além desses, a prova escrita, considerada um dos instrumentos de avaliação mais 

presentes na escola. No contexto escolar esta é comumente vista como um 

―instrumento de aprovação ou reprovação dos alunos‖ (LUCKESI, 2011, p. 116), por 

isso, associa-se o termo avaliação, aos processos de aprovação ou reprovação e, 

portanto, aos exames, que se apresentam com uma dimensão tecnicista, de mensuração, 

em uma perspectiva classificatória, seletiva e quantitativa.  

Esses instrumentos de avaliação, nessa perspectiva classificatória, utilizada 

como instrumento para verificar a aprendizagem, é fonte de obtenção de resultados que 

―corresponde à contagem das respostas corretas emitidas sobre um determinado 

conteúdo‖ (LUCKESI, 2011, p. 48), que transformado em nota ou conceito, expressa a 

qualidade da aprendizagem do aluno. Dessa forma a ―evolução do aluno se dá pela 

soma das partes, pelas médias finais, por definições irrevogáveis‖ (HOFFMANN, 2011, 

p. 28), que em muitos casos são usadas para determinar a vida escolar dos alunos, em 

aspectos de aprovação ou reprovação.  

Contrário a essa perspectiva, que utiliza as avaliações somente como fonte de 

dados para reter ou não um aluno, tem-se a avaliação da aprendizagem numa concepção 

mediadora ou formativa.  Para Hoffmann ―corrigir tarefas e testes só apresenta sentido 

como ponto de partida no processo avaliativo, não é um procedimento terminal‖ 

(HOFFMANN, 2011, p. 42), assim, é necessário que o professor observe e analise os 

resultados obtidos pelos alunos, pois se os alunos não conseguirem resultados 

satisfatórios, o professor deve utilizá-los como ponto de partida para reorganizar suas 

ações em sala de aula, para ajudá-los a se ―apropriarem do que não sabem ou a 

consolidarem o que está ainda em processo de apropriação‖ (BRASIL, 2012, p. 16) para 

que os que não atingiram à nota mínima desejada tenha a oportunidade de apresentarem 

melhores resultados (LUCKESI, 2011). Sobre isso, Hoffmann afirma que   

  

não há sentido em procedimentos avaliativos quantitativos e que visem 

à soma de resultados parciais (médias de aprendizagem), mas 

processos analíticos e qualitativos uma vez que a evolução do 

conhecimento não se dá por etapas que se somam, mas pelo 

ultrapassamento, pela superação (HOFFMANN, 2011, p. 60).  
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Dessa forma a avaliação utilizada como fonte de informações, auxilia na 

identificação de habilidades e competências que já foram consolidados ou não. Esse 

modelo de avaliação permite diagnosticar avanços e possíveis dificuldades à medida 

que identifica as habilidades e os conhecimentos já consolidados e os que ainda 

precisam ser retomados e ampliados.  

Diante de tais estudos é que se situa o presente artigo, pois à medida que 

voltamos nosso olhar para os conhecimentos avaliados nas provas escritas, buscamos 

compreender como os professores consideram a alfabetização e sua articulação entre os 

conhecimentos e capacidades cobrados nas provas e o que está previsto no material do 

PNAIC.  

A análise das avaliações   

A primeira prova analisada foi aplicada no primeiro ano. É composta de um 

texto seguido de cinco questões. O texto é uma poesia intitulada Natal, de Vinícius de 

Moraes. A primeira questão, dividida em quatro itens, está voltada para a interpretação 

do texto e reconhecimento do gênero textual em que se inclui. As questões de 

interpretação começam pelo reconhecimento do nome do autor o título e indagações 

sobre o assunto abordado. A análise das questões revela que estas são voltadas 

principalmente para aspectos de superfície do texto; isto é, elementos explícitos, não 

exigem dos alunos a realização de inferências e ativação do conhecimento prévio para 

serem interpretadas. Ou seja, para serem respondias exigem apenas que o aluno copie a 

informação que está no texto.  

Na questão um, os itens: a) qual é o autor do texto? e b) qual é o título do texto? 

são perguntas do tipo metalinguísticas, pois indagam sobre a estrutura do texto, ou seja, 

levam ―o aluno a copiar vocábulos‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 272). Em c) o que o texto 

fala? pode ser respondida através da observação e cópia do título. Percebe-se então que 

tais questões são atividades de transcrição e não de compreensão. Sobre isso, Marcuschi 

afirma que, ―a compreensão não é um simples ato de identificação de informações, 

mas uma construção de sentidos com base em atividades inferenciais‖ (MARCUSCHI, 

2008, p. 233).   

O último item sugere que as crianças saibam distinguir os gêneros textuais: 

convite, receita, reportagem e poesia. Tal questão aponta para a preocupação em levar o 
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aluno a reconhecer os usos sociais da leitura e da escrita. Contudo, Marcuschi afirma 

que mesmo que os gêneros textuais possam ser identificados pela forma e conteúdo que 

apresentam, os gêneros são identificados ―pela sua função e não pela forma‖ 

(MARCUSCHI, 2008, p. 150), ou seja, pela sua esfera de circulação. Sugere-se então a 

―união do gênero ao seu envolvimento social‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 155), assim, o 

estudo dos gêneros textuais, no caso em tela, limita-se à identificação de pertencimento 

do texto ao gênero poesia, não abrange um estudo desse gênero. Não há, portanto, 

consideração sobre as características dos gêneros em termos das interfaces entre eles e o 

texto. As questões abordam aspectos sobre a poesia e a identificação do gênero a que 

pertence.  

As questões 2, 3 e 4 estão voltadas para a faceta linguística da alfabetização, 

situando-se no eixo ―Análise Linguística‖ descrito pelo PNAIC. Segundo o PNAIC o 

eixo de Análise Linguística, considerado pelo material, importante para a aquisição do 

Sistema de Escrita Alfabética, ―precisa estar voltado para as reflexões acerca da língua 

e seu funcionamento e é necessário que seja desenvolvido com a apropriação dos usos e 

funções sociais dos gêneros textuais, da leitura, da produção de textos e da linguagem 

oral‖ (BRASIL, 2012, p. 12) e não apenas voltado para a memorização de 

nomenclaturas gramaticais.  

Nessa perspectiva, uma vez que o objeto de conhecimento, dessas questões, é 

basicamente linguístico, se limitando à separação de palavras em sílabas, segmentação 

de palavras escritas e dígrafos, esses conhecimentos se inserem no eixo ―Análise 

Linguística‖ e acionam a habilidade de produção de palavras escritas bem como a 

reflexão sobre os segmentos linguísticos menores, como as sílabas, como na questão 2, 

em que os alunos devem proceder a separação silábica das palavras árvore, presente, 

festa e comemoramos.  

 A questão 3 avalia a habilidade de segmentar palavras em textos. Esse 

conhecimento, conforme o material do PNAIC deve ser introduzido já no primeiro ano, 

principalmente pelo fato de que na aprendizagem inicial da língua escrita, por ser um 

processo intermediado pela oralidade, algumas crianças tendem a criar critérios sonoros 

para fazer seus registros. A escrita não é uma representação da fala e, portanto, a 

segmentação das palavras na escrita, indicada pelos espaços em branco entre elas é um 

conhecimento necessário e que deve ser desenvolvido pelas crianças ainda no início do 

ciclo de alfabetização.   
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A questão quatro é um ditado de palavras escritas com ch, nh, lh e qu. Neste 

caso, estamos diante de dígrafos. É preciso que as crianças dominem as 

correspondências entre as letras e seu valor sonoro, para que consigam fazer uso da 

grafia das palavras ditadas, ou seja, compreender que o dígrafo é um grupo de letras que 

representa apenas um fonema.  Segundo o material do PNAIC, a escrita de palavras é 

importante, para os iniciantes do processo de aquisição do sistema de escrita, pois 

permite que reflitam sobre as suas hipóteses que construíram acerca das relações letras-

sons.   

Na última questão, não há clareza de quais conhecimentos estão sendo avaliados 

pelo professor. O aluno é solicitado a fazer desenhos referentes às frases: a) Meu 

presente é uma bicicleta e b) No natal comemoramos o nascimento de Jesus. Pode-se 

inferir que a questão está voltada para se verificar a compreensão da frase pelo aluno, 

mas esta é uma hipótese, considerando que não se sabe o que seria considerado certo 

pelo professor.  

Tais habilidades — avaliadas nas questões 2 a 4 — são necessárias no processo 

de alfabetização. O eixo ―Análise Linguística‖, refere-se ao que Soares (2016) define 

como faceta linguística da alfabetização, considerada pela autora como um alicerce das 

outras facetas, conforme já discutidas: interativa e sociocultural, pois  

  

embora a aprendizagem inicial da língua escrita deva incluir 

habilidades de compreensão e de produção de texto escrito, e ainda de 

uso da língua escrita nas práticas sociais que ocorrem em diferentes 

contextos de sociedades letradas, estas habilidades, que constituem em 

facetas interativa e sociocultural, dependem fundamentalmente do 

reconhecimento (na leitura) e da produção (na escrita) corretos e 

fluentes de palavras (SOARES, 2016, p.36).   

    

A partir da análise da prova aplicada ao primeiro ano, percebe-se que 

predominam aspectos linguísticos da alfabetização, ou seja, a prova está voltada para 

aferir se as crianças conseguem perceber a relação grafema/fonema (já citado acima), 

segmentação da palavra em sílabas e os limites da palavra, desconsiderando os 

diferentes contextos de uso da leitura e da escrita, demonstrando que a concepção de 

alfabetização do professor está voltada principalmente para o seu aspecto técnico, 

desconsiderando os usos e reflexão sobre a língua.  
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A avaliação aplicada à turma do terceiro ano tem uma estrutura semelhante à 

prova do primeiro ano. Ambas trazem um texto e questões relacionadas a ele. A prova 

inicia com o enunciado ―Leia o texto: A árvore de Beto‖. O texto se constitui em um 

fragmento de uma história escrita por Ruth Rocha. Este, é seguido de sete questões 

voltadas para sua compreensão. Inicialmente percebe-se uma preocupação em atender 

ao material do PNAIC, pois há no eixo ―Leitura‖ há orientação de que as crianças 

sejam capazes de compreender um texto, essa é uma competência que, segundo o 

material, deve ser consolidada até o final do terceiro ano.  

Contudo, essas questões não podem ser consideradas como de compreensão de 

texto. Da mesma forma percebida na prova do primeiro ano, as respostas são 

reproduções de informações encontradas na superfície do texto e de modo automático 

seguindo a sequência do texto, sendo consideradas informações objetivas 

(MARCUSCHI, 2008). Nesta perspectiva a leitura é entendida como atividade que se 

atém à linearidade do texto, ―cabendo ao leitor o reconhecimento do sentido das 

palavras e estruturas do texto‖, isso, conforme salientam (KOCH; ELIAS, 2006, p. 10).  

Na primeira questão há três itens do tipo pergunta/resposta, em que o aluno 

responde marcando um x. As questões 2, 3 e 4 são discursivas, porém as respostas, de 

ambas as questões, aparecem na mesma sequência do texto, bastando que o aluno copie 

partes do texto para serem respondidas. A análise das questões evidencia que elas não 

podem ser consideradas exercício de construção do sentido do texto, pois, como salienta 

Marcuschi o exercício de compreensão textual ―não é uma simples extração de 

questões objetivas‖ (MARCUSCHI, 2008, p. 231) e sim uma atividade de inferência ―a 

partir de informações dadas no texto e situadas em contextos mais amplos‖ 

(MARCUSCHI, 2008, p. 239). Nessa perspectiva, o texto foi utilizado apenas para que 

os alunos copiassem informações, se distanciando do que seria a compreensão textual 

em que é necessário fazer inferências, buscar pistas textuais e intertextuais, nos termos 

propostos por Rojo (2009). Tais questões evidenciam a concepção de leitura da escola, 

em que atividades de compreensão textual são utilizadas para decodificação ou cópia.  

Na questão 4, item c) o texto foi utilizado para verificação de conteúdos 

gramaticais, em que se avalia a habilidade do aluno no que tange à identificação de 

palavras no diminutivo.  
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Nas questões 5 e 6, foram retiradas frases do texto para verificar se os alunos 

desenvolveram conhecimentos acerca dos pronomes, ele e ela, que se trata de um 

conhecimento relacionado a uma das habilidades descritas no eixo ―Análise 

Linguística‖; isto é, conhecer e usar palavras que retomem, em termos de coesão textual 

e, que tais questões auxiliam o conhecimento das ―regularidades de uso dos pronomes 

no texto, para que se possa assegurar a clareza, precisão referencial, a interpretação 

coerente‖ (ANTUNES, 2003, p. 131). Contudo, o ideal seria que fossem explorados 

―também os efeitos negativos do uso inadequado dos pronomes para a compreensão do 

texto‖ (ANTUNES, 2003, p. 131), para que fiquem explícitos os conhecimentos já 

adquiridos pelos alunos sobre o uso dos pronomes. Além disso, é preciso salientar que 

as atividades se resumem a levar o aluno a substituir nomes por pronomes em frases 

isoladas, em uma atividade mecânica que não leva à reflexão sobre os usos do pronome 

em textos reais que circulam fora da escola.  

Nas questões 7, 8 e 12 espera-se que consigam identificar as palavras 

classificadas em substantivos e adjetivos. Assim, prioriza-se o aprendizado do nome das 

classes gramaticais de palavras, ou seja, para responder corretamente à questão 7, os 

alunos precisam circular os substantivos e sublinhar os adjetivos, enquanto que na 

questão 8, copiar os substantivos já em destaque e as palavras usadas como seus 

adjetivos. De forma semelhante a questão 11, em que espera-se que os alunos 

completem o quadro com palavras antônimas.  

  Tais questões demonstram a concepção que a escola tem sobre o ensino da 

gramática, que é voltado para o ensino de nomes e classificações, distanciando-se do 

objetivo do ensino da língua escrita que é a ―ampliação da competência comunicativa 

do aluno para falar, ouvir, ler e escrever textos fluentes, adequados e socialmente 

relevantes‖ (ANTUNES, 2003, p. 122). Desse modo, ignora-se, no ensino da língua, 

como diz Neves ―a proposta de uma gramática em função que seja aprendida na 

escola, na própria vivência da linguagem‖ (NEVES, 2010, p.15).  

As habilidades contempladas nas questões 9 e 10 também estão incluídas no eixo  

―Análise Linguística‖. Avalia-se a habilidade de utilizar as letras r/rr, a divisão silábica 

de palavras escritas com ss e a identificação e registro da quantidade de sílabas das 

palavras.  
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Esses conhecimentos, conforme sugere o material do PNAIC, devem ser 

consolidados até o terceiro ano, do ciclo de alfabetização. Entretanto, como se viu nos 

demais exercícios, as atividades não propiciam à reflexão sobre a ortografia da língua, 

vez que se mostram como exercícios mecânicos em que o aluno tem apenas que 

completar as letras que faltam nas palavras.  

Os conteúdos avaliados na prova do terceiro ano inserem-se no eixo ―Análise 

Linguística‖, mas sem contemplarem atividades que possam ser consideradas de 

reflexão sobre os usos da língua, vez que se limitam ao reconhecimento de classes 

gramaticais no âmbito de palavras ou frases descontextualizadas. Observa-se como 

Neves, no estudo que a autora faz dos manuais didáticos de Língua Portuguesa, é a 

metalinguagem com fins em si mesma ―sem reflexão sobre o uso linguístico, sobre o 

exercício da linguagem, e sem atenção para o fato de que, afinal, a gramática rege a 

produção de sentido, governando, pois, a atividade linguística‖ (NEVES, 2010, p. 243).  

Conclui-se assim, como observado na prova do primeiro ano, a do terceiro também se 

relaciona a faceta linguística da alfabetização, ignorando os demais eixos propostos pelo 

material do PNAIC, no processo de aprendizado da leitura e da escrita.  

As análises das avaliações demonstraram que a faceta linguística da 

aprendizagem inicial descrita por Soares (2016) sobressai em ambas as provas. Há 

predominância de atividades voltadas para o eixo da Análise Linguística, evidenciando 

que os conhecimentos relacionados a alfabetização propriamente dita, essencial para a 

aprendizagem convencional da língua escrita, foram priorizados. Contudo, 

desconsideram-se conteúdos e aspectos referentes às facetas interativa e a sociocultural, 

ou seja, a introdução dos alunos à cultura letrada.   

  

Considerações finais   

  

No material do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade certa há descrição de 

habilidades e competências que devem ser desenvolvidas pelos alunos a partir de 

práticas pedagógicas que contemplem os quatro eixos de ensino da Língua Portuguesa: 

Leitura; Produção de textos escritos, Oralidade e Análise Linguística. A partir da análise 

das provas, conclui-se que o eixo ―Análise Linguística‖ foi privilegiado. As 
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habilidades avaliadas se restringiram à cópia de informações na superfície dos textos, 

aprendizagem das correspondências fonemas e grafemas e aspectos gramaticais. Tais 

habilidades, como lembra Soares (2016) contemplam a faceta linguística da 

alfabetização que não deve ser considerada única no processo de aprendizagem inicial 

da língua escrita vez que é um dos componentes que fazem parte do processo de 

aquisição da leitura e da escrita e não o único.  

Outra conclusão é a de que as facetas interativa e sociocultural, que 

correspondem ao letramento não foram observadas nas avaliações, justamente pelo fato 

das questões centraremse em aspectos linguísticos, que se referem a alfabetização 

propriamente dita. O ideal seria que a escola possibilitasse situações em que o 

aprendizado da leitura e da escrita acontecesse em situações de interações e práticas 

significativas, de leitura e produção de textos, contemplando e articulando os eixos de 

ensino da Língua Portuguesa descritos pelo material do PNAIC.  
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Um olhar atento à alfabetização: o currículo como instrumento de 

controle frente ao repertório cultural do alunado 

 

Bárbara Rocha Souza 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apontar o currículo como um importante instrumento de 

controle e de legitimação da ordem social, quando, desde a alfabetização, já valoriza uma única 

variante da língua. Nessa perspectiva, ao longo da obra, o currículo será apresentado como uma 

estratégia de dominação e, a escola, enquanto mediadora do conhecimento, como mantenedora 

das diferenças sociais. Quanto à metodologia, utilizou-se o estudo bibliográfico fundamentado 

nos pressupostos de Apple (2008), Bagno (2007), Bagno e Rangel (2005), Bortoni-Ricardo 

(2005), Fernandes e Pereira (2014), Lopes (2011), Magda Soares (1999; 2017) e Possenti 

(1996). Através da contribuição da sociolinguística, concluo ser necessário um olhar atento pelo 

professor ao repertório cultural trazido pelo aluno, cuja língua, importante elemento identitário, 

deve ser valorizada, respeitada e ter seu espaço de reconhecimento dentro da escola. O presente 

estudo foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior- Brasil (CAPES). 

 

Palavras- chave: Alfabetização. Currículo. Ensino.  

 

Introdução 
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 A aprendizagem da leitura e da escrita se mostra como importante instrumento para a 

inserção do indivíduo, de maneira autônoma e crítica, na sociedade. Ao longo dos anos, 

a alfabetização passou por importantes investigações e debates a fim de ajustar o ensino 

às necessidades e urgências do alunado.   

 Na busca por solucionar os problemas de ensino-aprendizagem durante essa etapa da 

escolarização, diferentes propostas surgiam segundo as determinações e demandas 

político-sociais.   

  O site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2018) mostra que, 

apesar dos significativos avanços na área, a taxa de analfabetismo no país não alcançou 

o índice de 6,5% estipulado pelo Plano Nacional de Educação (PNE), para o ano de 

2015. Tal qual aponta a pesquisa, o analfabetismo caiu de 7,2%, em 2016, para 7,0%, 

em 2017, representando em números absolutos, 11,5 milhões de pessoas que ainda não 

sabem ler e escrever.  

 Os altos índices de evasão e repetência das camadas populares, para a pesquisadora 

Magda Soares (1999), demonstram que a escola não tem se mostrado eficiente na sua 

missão de instruir todos aqueles que a ela chegam. Para a autora, essa instituição não 

estava preparada para receber um contingente tão significativo de discentes com 

tamanhas dificuldades de reconhecimento e aquisição da língua por ela utilizada e 

ministrada.   

 Segundo Soares, esse conflito pode ser compreendido a partir de uma análise social, 

em que as forças materiais e simbólicas determinantes em uma sociedade estratificada 

em classes esclareçam os pressupostos ideológicos do fracasso dos grupos menos 

abastados, na escola. Ela prossegue afirmando que  

é a Sociologia da Linguagem que, interpretando as condições sociais 

da comunicação, explica as relações de força linguísticas que atuam 

na sociedade e, consequentemente, na escola; é a Sociolinguística que, 

revelando a covariação entre os fenômenos linguísticos e os 

fenômenos sociais, identifica diferenças dialetais determinadas pela 

classe social do falante, diferenças que, hoje, geram antagonismo 

numa escola conquistada, através da democratização do ensino, por 

classes sociais anteriormente dela ausentes (SOARES, 1999, p. 06).  

 

 A pesquisadora chama atenção em sua obra para a importante relação entre a 

linguagem e a cultura e, como a escola, enquanto instituição a serviço da sociedade 

capitalista valoriza os padrões das classes dominantes e os apresenta como “certos” 

frente a outros padrões que são ignorados ou tidos como “errados”. 
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 Marcos Bagno, em Preconceito Linguístico (2007), aponta a necessidade de tanto a 

escola como as demais instituições abandonarem o mito de unidade da língua e 

passarem a reconhecer a diversidade existente em nosso país a fim de promover 

políticas de valorização dos falantes marginalizados.  

 Frente a essa problemática, buscou-se apresentar através de uma revisão 

bibliográfica, o que se tem produzido, segundo os autores escolhidos, a respeito do 

currículo de língua materna nos anos iniciais de escolarização, como esse instrumento 

tem sido reconhecido, reproduzido nas instituições escolares e quais os efeitos 

observados no processo de ensino-aprendizagem do nosso alunado. 

 

A Sociolinguística no processo de Alfabetização 

A discussão em torno do que a escola deve ensinar tem suscitado importantes 

disputas pela hegemonia de determinados saberes. Temos observado a criação de um 

número crescente de documentos oficiais para orientar a prática pedagógica onde a 

“norma culta” ainda ganha centralidade frente aos estudos de variação linguística.  

A proposta desse artigo não está na desconstrução do ensino da norma padrão ou na 

negação à apropriação das variedades de prestígio pelos indivíduos, mas na importância 

de se refletir sobre como esse ensino tem sido ministrado a partir de uma visão 

unilateral, como instrumento de dominação, sem uma educação linguística de 

valorização e reconhecimento de outras variantes. Conforme afirmam os autores Bagno 

e Rangel,  

Urge, também, uma abordagem bem esclarecida do fenômeno da 

norma lingüística, num esforço de evidenciar seu vínculo 

indissociável com as outras normas que regem a vida em sociedade. 

Nesse sentido, cabe mostrar que a norma-padrão (o ideal de “língua 

certa” que circula no senso comum) é o construto cultural de um 

determinado momento histórico, vinculado a determinadas classes 

sociais, a determinadas concepções de sociedade e a determinados 

tipos de relações de controle e coerção social (BOURDIEU, 1996; 

SOARES, 1986). Não se trata, evidentemente, de repudiar as regras 

lingüísticas padronizadas, mas de reconhecer que elas estão sujeitas, 

como todas as demais normas sociais, à obsolescência, à crítica e à 

reformulação (NEVES, 2003; ALÉONG, 2001; REY, 2001).   

(BAGNO e RANGEL, 2005, p. 73). 

   

Segundo Magda Soares (2017), uma comunidade linguística, grupo de pessoas que 

utilizam uma mesma língua, não é constituída de forma homogênea e uniforme. Tais 

variações podem se dar em níveis fonológico, léxico e gramatical. O afastamento 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1419  

 

geográfico leva a variedades regionais, ou dialetos; a diferenciação social, através das 

características do grupo a que pertence o falante ou das circunstâncias que ocorre a 

comunicação, leva a variedades sociais caracterizados por idade, sexo, classe social; e a 

níveis de fala, ou registros, marcados pelo maior ou menor grau de formalidade.  

Tal qual aponta a pesquisadora, não se pode falar em “inferioridade” ou 

“superioridade” entre línguas, dialetos geográficos, variedades sociais e entre registros, 

pois cada um deles é adequado às necessidades e características do grupo a que pertence 

o falante, são marcados por diferenças, mas todos eles são igualmente válidos como 

instrumentos de comunicação.   

Soares (2017) aponta que Sociolinguística identifica as diferenças nos dialetos dos 

falantes que são determinadas pela classe social e geram antagonismos dentre do espaço 

escolar. Os preconceitos sociais que valorizam determinadas regiões em detrimento de 

outras leva a criação de estereótipos linguisticamente inaceitáveis e a valorização da 

variedade das classes socialmente privilegiadas.  

Do ponto de vista linguístico, ou sociolinguístico, o conceito de 

“deficiência linguística” é um desses estereótipos, resultado de um 

preconceito linguístico próprio de sociedades estratificadas em 

classes, segundo o qual são “superiores”, “melhores” as variedades 

das classes socialmente privilegiadas; na verdade, essa 

“superioridade” não se deve a razões linguísticas, ou a propriedades 

inerentes a essas variedades, mas as razões sociais: o prestígio de que 

essas classes gozam, na estrutura social, é estendido a todos os seus 

comportamentos, entre eles à modalidades de língua que usam, as 

variedades de prestígio ( que não se identificam com a norma-

padrão, como esclarecido nesse verbete do “Glossário”). Já as 

variedades  linguísticas de grupos de baixo prestígio social são vítimas 

de preconceito- variedades estigmatizadas-, avaliadas em comparação 

com as variedades de prestígio e julgadas, naquilo em que são 

diferentes delas, como “incorretas”, “ilógicas”, “deficientes”- 

marcadas com um estigma, um modo de falar indigno, desonroso. 

Essas atitudes em relação às variedades não são propriamente 

linguísticas; são atitudes sociais e culturais, não em conhecimentos 

linguísticos. Na verdade, são julgamentos sobretudo dos falantes, não 

propriamente de sua fala  (SOARES, 2017, p. 63-64).  

 

 Ante ao exposto, é possível afirmar que o reconhecimento dessas variações pelos 

professores, sobretudo os alfabetizadores, torna-se de fundamental importância para se 

pensar em práticas de valorização e acolhimento do repertório linguístico trazido pelo 

aluno. 

Tal como aponta Marcos Bagno (2007), é necessário que a escola e as demais 

instituições voltadas para a educação e a cultura passem a reconhecer a diversidade 
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linguística do nosso país para planejarem políticas de ação junto à população que tem 

seus falares marginalizados.  

Segundo o pesquisador, os alunos ao chegarem à escola e se depararem com a norma 

linguística ensinada em sala de aula, se veem diante de uma verdadeira “língua 

estrangeira”, uma vez que os ambientes por eles frequentados não fazem uso da norma 

padrão.  

A partir da compreensão de que todas as variações são legítimas, cabe à escola, 

enquanto mediadora do conhecimento, levar seu alunado ao domínio dos diversos 

registros da língua e à sua utilização de acordo com os contextos em que se encontram.  

Para isso, torna-se fulcral apresentar aos discentes textos que sejam compatíveis às 

suas vivências/ experiências, que despertem seu interesse e aborde as diferenças de 

registro e a adequação ao seu uso. Segundo Bortono-Ricardo (2005, p. 128), “é objetivo 

da pedagogia culturalmente sensível criar em sala de aula ambientes de aprendizagem 

onde se desenvolvam padrões de participação social, modos de falar e rotinas 

comunicativas presentes na cultura dos alunos”. 

  A partir das perspectivas defendidas no trabalho da Sociolinguística para o 

desenvolvimento da linguagem humana ainda nos primeiros anos de escolarização, 

executar uma proposta didática que parta do reconhecimento dos falares mais variados 

dos discentes e apresentá-los às variantes próprias de instâncias formais, torna-se 

importante para a instrumentalização das mais diferentes situações comunicativas. 

Assim, nos primeiros contatos do alunado com as palavras, o professor, deve levá-lo a 

entender através das cantigas, contos e histórias que a proteção de sua casa e de outras 

edificações na qual ele denomina como teia em seus contextos informais não está 

errada, mas em instâncias formais, tanto de escrita quanto de fala,  deve-se utilizar telha. 

Para Possenti “diferenças linguísticas não são erros, são apenas construções ou formas 

que divergem de um certo padrão. São erros aquelas construções que não se enquadram 

em qualquer das  variedades de uma língua” (POSSENTI, 1996, p. 79).   

Bagno (2007) defende em sua obra que ensinar bem e para o bem significa elevar e 

não rebaixar a autoestima do indivíduo, não suprimir, mas acrescentar, respeitar o 

conhecimento intuitivo do aluno, valorizar o que ele já sabe do mundo, da vida e 

reconhecer na língua que ele domina a sua própria identidade como ser humano.   

 

Currículo e Ensino 
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 Lopes e Macedo (2011), apontam que a primeira aparição do termo currículo consta 

nos registros da Universidade de Glasgow, em 1633, referindo-se ao curso inteiro 

seguido pelos estudantes. Segundo as pesquisadoras, embora o termo não resulte no 

surgimento de um campo de estudos do currículo, ele já trazia “a associação entre 

currículo e princípios de globalidade estrutural e de sequenciação da experiência 

educacional ou a ideia de um plano de aprendizagem” (LOPES e MACEDO, 2011, p.  

20). 

Elas esclarecem que, na segunda metade do século XIX, aceitava-se que as 

disciplinas tinham conteúdos que lhe eram próprios e que suas especificidades 

desenvolviam certas faculdades mentais. Foi somente nos anos de 1920, com a Escola 

Nova no Brasil, que se iniciaram os estudos curriculares através da seleção dos 

conteúdos a serem ensinados.  

  Michael Apple (2008) contribui de forma veemente para o entendimento das 

relações entre os conhecimentos implicitamente disseminados através dos currículos 

escolares e a manutenção dos sistemas de valores sociais ao trazer as discussões sobre o 

ensino de normas que estão relacionadas ao trabalho e o ensino oculto de princípios 

voltados ao desempenho e à legitimação de saberes dos grupos dominantes.  

A fim de reforçar seu posicionamento, o autor traz à baila o que passou a chamar de 

"currículo oculto": as condutas e valores contidos nos ensinamentos escolares e que, em 

geral, não são falados nas declarações de metas e objetivos traçados pelos professores.  

Michael Apple afirma no texto que não é somente a escola que colabora para o 

"ajustamento do aluno à autoridade", outros grupos, sobretudo a família, contribui 

através de suas práticas para o sujeitamento da criança ao poder.  

Ao pontuar que pesquisas recentes tem mostrado uma forte rivalidade entre família e 

escola, Apple, tem como intenção revelar que o conhecimento escolar, ao longo dos 

anos, tem apresentado uma visão tendenciosa sobre as disputas entre os grupos sociais 

para a valorização de saberes considerados hegemônicos.   

 

 O conceito de hegemonia implica que padrões fundamentais na 

sociedade sejam mantidos por meio de pressupostos ideológicos 

tácitos, regras, melhor dizendo, que não são em geral conscientes, e 

também por meio do controle econômico e do poder ( APPLE, 2008, 

p. 129).   

 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1422  

 

Segundo o estudioso, o currículo oculto das escolas tem servido para reforçar as 

regras básicas da natureza de conflitos e usos que, quando internalizadas pelos alunos, 

estipula os limites de legitimidade.  

Apple afirma que o trabalho científico disseminado em nossas instituições de ensino 

está intimamente relacionado com padrões aceitos e validados através de verificação 

empírica, isento de influências pessoais ou políticas. 

 Assim, apresenta-se às crianças uma visão consensual de ciência, ocultando as 

posições intelectuais conflitantes.  

Tais conflitos, segundo o professor, também estão presentes na sociedade e são 

vistos como contrários ao funcionamento plácido da ordem social. Assim, mais uma 

vez, a ideia de consenso é destacada propondo certa lógica sobre a atividade social por 

meio de inferências valorativas implícitas. Conforme Michael Apple:  

 

 Mesmo a maior parte dos currículos voltados à pesquisa, embora 

fecundos em outros aspectos, demonstra negar a eficácia do conflito e 

sua longa e profundamente enraizada história nas relações sociais 

(APPLE, 2008, p.138).      

 

Dessa forma, através de um posicionamento categórico, o cientista afirma que as 

escolas têm distorcido as funções do conflito social na coletividade a fim de sustentar 

uma ideologia que tem mantido as desigualdades, legitimando a ordem social existente.  

No que tange ao ensino de Língua Portuguesa, Magda Soares (1999) afirma que, 

tanto na teoria das diferenças culturais, em que os padrões culturais das classes 

dominantes ganha centralidade e prestígio em detrimento das classes dominadas, quanto 

na teoria do déficit linguístico, que atribui a deficiência linguística das camadas menos 

abastadas à pobreza do contexto social e familiar em que vivem, consideram a escola 

como dispositivo para a superação das mazelas sociais. 

Entretanto, conforme aponta a autora, tais teorias conferem uma falsa autonomia à 

escola atribuindo-lhe a possibilidade de encontrar respostas para os entraves sociais e 

linguísticos, quando essa, na verdade, apenas integra e adapta seus usuários à sociedade 

tal como ela é. 

Seja através da educação compensatória, que tinha como objetivo oferecer às 

crianças das camadas desfavorecidas programas que “compensassem” suas supostas 

deficiências ou através da educação para o bidialetalismo funcional, em que falantes dos 
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dialetos não-padrão devessem aprender o dialeto-padrão, Soares afirma que dessa 

forma, a escola, através desse currículo que se propõe a ensinar 

  

[...]seleciona seus objetivos segundo os padrões culturais e 

linguísticos das classes dominantes, valoriza esses padrões, enquanto 

desqualifica, ou claramente (teoria da deficiência), ou 

dissimuladamente (teoria das diferenças), os padrões das classes 

dominadas, e assim colabora para a manutenção e perpetuação das 

desigualdades sociais (SOARES, 1999, p. 53). 

 

Ante o exposto, segundo a pesquisadora, embora a escola pretenda, aparentemente, 

lutar contra as discriminações através de seus programas e projetos, a função que ela 

desempenha é de preservar essas diferenças e legitimar a dominação ao aceitar um saber 

linguístico como genuíno. 

A estudiosa, nessa obra, traz uma importante consideração de Bourdieu e Passeron, 

em que a escola exerce um poder de violência simbólica ao impor às classes dominadas, 

a cultura das classes dominantes. Magda ainda complementa essa afirmação ao destacar 

que a discriminação das classes populares, na escola, não acontece por deficiências ou 

diferenças culturais e linguísticas, mas pela opressão que as classes abastadas, por meio 

dessa instituição de ensino, exerce sobre as classes dominadas. 

Fazendo uso da teoria de Bourdieu, em que a estrutura social se organiza através da 

troca de bens, sejam eles materiais ou simbólicos, Soares, nos apresenta as relações de 

força simbólica, em que os usos da língua dependem: da posição dos seus falantes; da 

economia das trocas simbólicas, através da valorização de quem fala e de como fala; da 

noção de aceitabilidade, sistema intuitivamente apreendido e aprendido que consiste 

num processo de sanções à produção linguística; e a hipercorreção, esforço de assimilar 

a língua legítima por aqueles que não a dominam. 

Segundo a autora, a escola supõe que os alunos das camadas populares , assim como 

os das classes abastadas, já dominam a língua formal, sendo sua tarefa apenas a 

transformação do domínio prático, em consciente e reflexivo. Assim, essa instituição 

leva os alunos das camadas populares a reconhecer que existe uma maneira de falar e 

escrever consideradas legítimas, mas não os leva a conhecer, produzir e consumir essa 

variedade, contribuindo, então, para a perpetuação das diferenças e desigualdades 

sociais. 

Entendendo ser a escola detentora de um papel indispensável para a construção da 

cidadania, Clodoaldo Ferreira Fernandes e Ariovaldo Lopes Pereira (2014) afirmam que 
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nesse ambiente veicula a tradição que, ao longo da história, foi pautado pelos espaços de 

poder, legitimação e construção de saberes através de uma relação simbólica, onde 

ocorrem lutas de imposição de ideias que estão subjacentes na norma e no modelo 

imposto por aqueles que detém prestígio. 

Para Fernandes e Pereira, o professor, na condição de produtor de saberes, pode 

construir sentidos ao trabalhar a gramática normativa, privilegiando um único registro 

linguístico em detrimento de outros. 

Ainda, os autores ressaltam o papel da linguagem como prática social, como ação 

sobre o mundo e como interação entre sujeitos.  Assim, a escola, ao veicular um 

discurso que valoriza o ensino da Gramática Tradicional como prática do “bem falar” e 

“bem escrever”, exclui outras possibilidades linguísticas utilizadas pelos educandos. 

Conforme apontam os investigadores: 

 

 Dessa maneira, as verdades podem ser impostas e não questionadas, 

uma vez que já se transformaram em discursos naturalizados e, 

portanto, históricos. Não discutir do ponto de vista (sócio) linguístico 

(discursivo) sobre a língua, é negligenciar a inclusão, é favorecer uma 

elitização, que já se faz evidente no processo educacional, tanto 

discursiva quanto pedagogicamente (FRENANDES e PEREIRA, 

2014, p. 27).  

   

À vista disso, os autores afirmam que a escola pode ser promotora das lutas de 

classes e isso deve ser estimulado também através da língua. Entretanto, ela tem servido 

mais para excluir do que para incluir ao reconhecer e explorar uma variante elitizada 

que recrimina e segrega as outras. 

Ademais, conferindo à língua um caráter identitário, tal como apontam os 

professores, valorizar apenas uma forma de uso e ensino, no contexto escolar, é uma 

forma de negar e invisibilizar a cultura do outro. 

Dessa forma, os autores, de modo expressivo defendem a ideia de que não tem mais 

sentido que a escola promova em suas práticas a noção de erro, correção e punição, e 

ainda faça uso de matérias e textos descontextualizados, distantes das realidades 

vivenciadas pelos alunos. A fim de reforçarem esse posicionamento, no artigo, eles 

trazem um fragmento dos Parâmetros Curriculares nacionais (1997, p. 18) sobre a 

relevância da : 
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ressignificação da noção de erro para admissão das variedades 

linguísticas próprias dos alunos, muitas delas marcadas pelo estigma 

social, e para a valorização das hipóteses linguísticas elaboradas pelos 

alunos no processo de reflexão sobre a linguagem e para o trabalho 

com textos reais, ao invés de textos especialmente construídos 

para o aprendizado da escrita (BRASIL, 1997, p. 18, apud 

FERNANDES e PEREIRA, 2014, p. 30 – grifo dos autores). 

 

Assim, os autores fazem uma crítica ao posicionamento da escola que, com um 

discurso de inclusão e de promoção humana, está impregnada de preconceitos e 

ideologias excludentes. 

Ainda reforçam que tais práticas se dão de forma mascarada, através de ações 

contraditórias e manipuladoras sob o viés de um sistema capitalista que disputa o 

conhecimento e sua apropriação. 

Para um ensino comprometido e emancipatório, Fernandes e Pereira, sugerem que 

haja nas escolas maiores reflexões sobre os conhecimentos construídos e disseminados 

ao longo do tempo e conceda espaço para aqueles que, socialmente, não tem voz. 

Compreender a língua como um instrumento de identificação é reconhecer que 

existem  diferentes falares característicos de grupos sociais distintos e que cada um traz 

consigo uma história, uma representatividade, uma luta. Abrir espaços para essa 

discussão para além dos simples traços fonéticos e fonológicos que os diferenciam, é 

abrir portas para a chegada de grupos até então estigmatizados e permitir que sejam 

vistos e ouvidos e, mais que isso, que além de serem valorizados, sejam também 

instrumentalizados a usar a variante de prestígio socialmente reconhecida.  

 

Considerações Finais 

A partir da relação estabelecida entre os textos anteriormente referenciados é 

possível concluir que, a educação, tem funcionado como instrumento para selecionar e 

segregar os sujeitos através de um discurso de apaziguamento das diferenças.    

Ante o exposto, ainda é admissível compreender que a seleção e organização dos 

conteúdos curriculares não são neutros e estão carregados de valores de uma classe 

hegemônica que tem como objetivo manter e reproduzir seus interesses e costumes. 

Dessa forma, a escola, através de um discurso libertário e emancipador, 

contrariamente, tem se pautado, conforme observamos ao longo dessa escrita, a 

legitimar as desigualdades e as ideologias supressivas. 
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Logo, para a promoção de um ensino eficiente é necessário que, a escola, através de 

seus currículos, estimule o contato do seu alunado com as formas da língua mais 

valorizadas socialmente, mas abra espaço para a manifestação de outras variantes, sem 

estigmatizá-las, levando os discentes a refletirem sobre seus usos, incorporando-as às 

suas vivências e experiências sociais.   
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar uma experiência de projeto realizada 

numa escola pública da cidade do Rio de Janeiro, após serem observadas dificuldades na 

compreensão de textos lidos durante o trabalho pedagógico envolvendo leitura. Dentro de uma 

perspectiva de funcionalidade social e dos sentidos, buscou-se ampliar as práticas de leitura para 

desenvolver a escuta discente atenta, dialógica e subjetiva. Partindo destes objetivos, 

descrevemos as etapas de atividades desenvolvidas com alunos do quinto ano do Ensino 

Fundamental, em que vivenciaram a experiência de ler histórias para alunos da Educação 

Infantil e Primeiro Ano. A formação do leitor, a partir do seu aspecto humanizador, se torna 

uma preocupação das autoras, no momento em que a literatura promove a reflexão, a aquisição 

de novos conhecimentos, a expressão das emoções e a interação dialógica entre os leitores e 

ouvintes.  

 

Palavras-chave: Formação do leitor. Leitura compartilhada. Práticas leitoras. 

 

Vou te contar... 

Muito antes de ingressar na escola, a criança provavelmente já teve oportunidade 

de experimentar diversas formas de leitura. Seja através de livros, imagens ou de 

histórias contadas. Ao longo da escolaridade, essas formas de leitura vão se constituindo 

por dentro dos processos de aprendizagem e gradualmente a criança vai se apropriando 

do universo leitor, através das múltiplas experiências literárias, propostas pelo 

professor, dentro do espaço escolar. Tais experiências se (re)compõem no trabalho 

pedagógico com a literatura, como a forma mais densa de possibilidades significativas, 

que remete à exploração semântica (de sentidos), discursiva (do mundo social, em 

práticas discursivas) e de posicionamentos particulares do sujeito diante do texto lido 

(ANDRADE, 2016, p. 92). Ao mesmo tempo, representam um objeto construído 

historicamente, imbuído de significados e sensações importantes para o 

desenvolvimento dos sujeitos, pois: 

 

[...] nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento 

poderoso de instrução e de educação, entrando nos currículos, sendo 

proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os 

valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, 

estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da 

ação dramática. (CANDIDO, 1995, p.243) 
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Partindo desta premissa, compactuamos com a ideia de que as experiências com 

leitura literária na escola possuem um aspecto humanizador, contribuindo para uma 

formação mais global, apoiando-se em reflexões sobre valores sociais, sobre sua própria 

linguagem e sobre seu agir na sociedade. O fio condutor desta atividade educativa se 

constitui em um espaço de negociações de sentido e de significados que se entrelaçam 

com as histórias de vida dos alunos e suas vivências de outros lugares de aprendizagem.  

Acreditamos que a literatura em sala de aula pode contribuir para ressignificar o 

trabalho do professor, quando pensamos no seu caráter humanizador, no que diz 

respeito à formação do leitor. Nas palavras de Candido (idem) podemos entender por 

humanização: 

 

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 

humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na 

medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 

natureza, a sociedade, o semelhante. (p. 249) 

 

É principalmente com esse olhar que apresentamos este trabalho, fruto da 

experiência de um projeto envolvendo leitura literária, que ao ser compartilhado no 

EPELLE204, nos possibilitou novas reflexões e até mesmo maior valorização da prática 

apresentada.  

Somos professoras que atuam numa escola pública da rede municipal do Rio de 

Janeiro. No presente momento, uma exercendo a função de professora regente de Sala 

de Leitura205 e a outra de Coordenadora Pedagógica206, trabalhando sempre em parceria 

e diálogo. 

Sabemos que falar sobre a própria prática pode ser um desafio instigante e 

escrever sobre ela mostrou ser um desafio ainda maior. No entanto, enfrentamos este 

 
204 Encontros de Professores para Estudos sobre Letramento, Leitura e Escrita. Curso de 

Extensão oferecido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, semanalmente, intitulado de 

Encontros de Professores para Estudos sobre Letramento, Leitura e Escrita, coordenado pela 

Profª Drª Ludmila Thomé de Andrade. As autoras participaram do curso durante o segundo 

semestre de 2018. 

205 Angela está como professora regente na Sala de Leitura da escola tratada há três anos, mas já 

tinha experiência na função, em outra unidade escolar da rede. 

206 Cristiane está como Coordenadora Pedagógica da escola tratada há nove anos. 
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desafio, pois estamos convencidas de que ambas as práticas contribuem, tanto para o 

contínuo processo de formação de leitor/escritor (alunos da escola que estão conosco em 

nossas práticas), quanto para o processo contínuo de formação do professor.  

Observando as leituras e resultados apresentados nas atividades e diferentes 

avaliações de estudantes de uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental, verificamos a 

dificuldade para compreender o que haviam lido. Ao ouvir a leitura “em voz alta”, dos 

alunos para o restante da turma, percebemos que um dos motivos da dificuldade de 

compreensão, seria em relação à pontuação e entonação, que pareciam ser ignoradas 

durante a leitura. Estratégias como ler novamente e chamar a atenção para os sinais de 

pontuação do texto, foram utilizadas, mas não pareciam surtir muito efeito, pois além da 

frequente resistência para o exercício da leitura e releitura, os erros que contribuíam 

para a não compreensão do texto lido persistiam. Era preciso então pensar em algo que 

estimulasse os estudantes a melhorarem a leitura, a compreensão sobre o que liam e o 

entendimento sobre a importância da pontuação e entonação.  

Diante das poucas mudanças ocorridas e a falta de interesse por esse tipo de 

leitura, estava evidente que seria necessário atribuir uma função social para essa leitura 

fluente. Então, por que não ler para outros? Mas esses outros não poderiam ser, 

simplesmente, seus pares. Para esses, a leitura já era feita e não recebia atenção 

necessária, nem por parte do leitor e nem por parte dos ouvintes. Neste momento, 

refletimos sobre a possibilidade de a leitura ser feita para estudantes de outras turmas. 

Por que não pensar num projeto que contribuísse também para a formação de leitores? 

Surgiu-nos a ideia de propor aos alunos do 5º ano que lessem para os alunos da 

Educação Infantil (E.I.). Este projeto foi intitulado de “Vou te contar”. 

 

Iniciando os trabalhos... 

Após uma conversa sobre a proposta de leitura para a turma de idade menor, 

conversamos sobre como faríamos para realizar uma boa leitura oral para que nossos 

ouvintes pudessem compreender bem. Pensando no papel do professor neste processo 

de aprender a leitura, sugere Zilberman (1994): 

 

[...] não é atribuição do professor apenas ensinar a criança a ler 

corretamente; se está a seu alcance a concretização e expansão da 

alfabetização, isto é, o domínio dos códigos que permitem a mecânica 

da leitura, é ainda tarefa sua o emergir do deciframento e compreensão 

do texto, pelo estímulo à verbalização da leitura procedida, auxiliando 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1430  

 

o aluno na percepção dos temas e seres humanos que afloram em meio 

à trama ficcional. (p. 25) 

 

 

Conversamos sobre as responsabilidades de um leitor, no sentido de ler e 

conhecer bem o texto com propriedade, as palavras que o compõe, a pontuação, 

entonação e o envolvimento com a leitura, a fim de atrair o ouvinte. Os estudantes do 

quinto ano demonstraram um misto de entusiasmo e preocupação: 

- A gente vai ler para eles? 

- Ai, professora! Eu acho que vou ficar com vergonha! 

- Eu não vou ler mesmo! Eu vou morrer de vergonha! 

 

Trocamos algumas ideias sobre a importância de tal atividade para os nossos 

ouvintes de histórias e sobre o valor atribuído ao objeto livro, como ele nos toca e como 

podemos tocar o outro através dele. As falas deles estavam impregnadas do que ouvem 

em diferentes lugares sobre a importância da leitura e dos livros.  Como: “ler é bom 

para aprender mais” ou “a pessoa que lê livros fica mais inteligente”, entre outros.  

Após esse diálogo, ninguém mais apresentou a postura de resistência. Era hora então de 

pensarmos juntos em como eles seriam os autores dessa leitura e como deveriam se 

preparar para a ação de comunicar uma história para o outro. Foi combinado então, que 

para o sucesso de nossa atividade, faríamos o que, inicialmente, chamamos de “treino”, 

pois a cada encontro semanal, reservaríamos um tempo da aula para lermos, na nossa 

roda de leitura, o livro escolhido por cada um e/ou parte dele. Bajour (2012) nos fala 

sobre as cenas sociais de leitura onde relaciona o ler e o escutar:  

 

Se a escuta da qual falaremos em detalhes for mobilizada em um 

encontro coletivo de leitura graças a uma mediação que qualifique a 

“levantada de cabeça” de cada leitor – suas associações pessoais, 

ideias, descobertas e interpretações – isso poderá se materializar em 

um ato em que todos os participantes terão a possibilidade de 

socializar significados. (p. 21-22) 

 

Mais do que o ensino da técnica, nossa preocupação passou a ser também o 

compartilhamento de leitura, afeto, conhecimentos, emoções e experiências. No 

exercício de ouvir diferentes histórias, contadas por diferentes vozes, as crianças vão 

construindo uma diversidade de textos e impulsionando sua imaginação. Esta prática de 

encontros coletivos de leitura compartilhada poderia motivar os alunos a manterem uma 

trajetória de leitores de livro. 
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Pensar num trabalho de leitura literária sob a perspectiva da linguagem como 

forma de interação social (BAKHTIN, 2004) é valorizar a relação dialógica entre os 

alunos, no momento em que se dispõem a ler uns para os outros, mesmo sendo uma 

proposta da professora. Este movimento de convite aos estudantes a estabelecer uma 

relação dialógica entre o objeto livro e os outros, como parte constitutiva de uma 

situação social de enunciação (GOULART, 2005), corrobora com a intenção do 

trabalho pedagógico que se pretende realizar com a leitura literária. Andrade (2016) nos 

esclarece: 

 

A leitura literária, que é a leitura da linguagem verbal utilizada de 

forma artística, ou a leitura estética da palavra, somente pode se 

produzir se o trabalho do leitor for o de sujeito ativo, que busca a 

compreensão do texto de forma particular, singular, sua própria. Nessa 

leitura, destaca-se o lugar do sujeito leitor que, após compreender 

ativamente, é capaz de expressar essa sua compreensão particular, o 

que permite que também possamos definir a leitura literária como uma 

forma de socialização importante. Por meio de um trabalho com a 

linguagem, compreende-se e se expressa essa compreensão em 

interações com o outro, o que produz efeitos específicos não apenas 

sobre os sujeitos aprendizes, como também sobre a própria linguagem. 

Depois de momentos reflexivos sobre a linguagem, esta não será a 

mesma. É no trabalho de sujeitos leitores sobre sua compreensão e de 

sujeitos reflexivos sobre sua expressão que a língua vai se 

modificando. (p.90)  

 

Neste sentido, estabelecemos como objetivos para o presente projeto:  

• Desenvolver a leitura dentro de uma perspectiva de prática social;  

• Ampliar as práticas de leitura numa dimensão compreensiva e dos sentidos; 

• Desenvolver a escuta atenta discente dialógica e subjetiva;  

• Ampliar o conhecimento literário para além de repertório e hábito;  

• Valorizar o livro físico, seu manuseio, compreensão do seu projeto gráfico. 

 

 Realizadas as reflexões com a turma e estabelecidos os combinados, 

apresentamos sugestões de livros, levando em consideração a faixa etária para a qual as 

leituras seriam feitas. Os alunos manusearam cuidadosamente cada obra, procurando ver 

quais as que mais agradavam.  Escolhidos os livros, deveriam levar para casa para ler e 

assim ter um primeiro contato com a obra.  

Nos encontros seguintes, realizamos as primeiras rodadas de leitura para que, 

aos poucos, todos pudessem ter a oportunidade de ler para o grupo e conhecer as 

histórias escolhidas. Depois que já conhecíamos todas as obras, iniciamos as rodadas de 
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leitura com o objetivo de fazer os ajustes necessários, observando aspectos da leitura já 

realizada. Cada estudante ia lendo trechos do livro e fazíamos algumas observações 

acerca da técnica da leitura: ler de acordo com a pontuação; melhorar a entonação, 

adequar e manter o volume da voz, reler a palavra ou frase que tinha apresentado 

alguma dificuldade. Quando encontravam alguma palavra nova, a turma era incentivada 

a procurar entendê-la no contexto, ou de acordo com seu radical e, em alguns casos, 

localizar o significado no dicionário. Nesses momentos em que a turma estava 

empenhada em colaborar para melhor leitura do colega, era também o momento de 

maior exploração da compreensão do texto. Surgiam perguntas que demonstravam que a 

maioria, incluindo muitas vezes o próprio leitor, não havia compreendido bem a história 

num primeiro momento e com as releituras e os diálogos estabelecidos, era como se a 

narrativa passasse a fazer sentido e como afirma Bajour (2012): 

 

O regresso aos textos por meio da conversa sempre traz algo novo. A 

princípio para quem fala, já que escuta enquanto diz a outros o que o 

texto suscitou em si e desse modo ensaia sua leitura como um músico 

quando lê uma partitura. Nesse ensaio, a pessoa muitas vezes se 

surpreende com os sons de sua própria interpretação. Pôr pra fora, 

para outros, a música de nossa leitura pode nos revela os realces que 

conferimos àquilo que lemos, as melodias que evocamos ou a 

percepção de sua ausência, os ruídos ou silêncios que os textos nos 

despertam. Esses sons saem e se encontram com outros: os das 

partituras de outros leitores. Como em um ensaio de orquestra, o texto 

cresce em acordes sonantes e dissonantes com ecos às vezes 

inesperados para os intérpretes. (p. 23-24) 

 

Outro aspecto observado durante as rodas de preparação para a leitura foi em 

relação à disponibilidade para repetir a leitura quantas vezes fossem necessárias, até ser 

considerada fluente. Diferente de quando a leitura era para a professora e para a própria 

turma. Quem estava ao lado da criança que estava lendo procurava “espichar” o olho 

para o livro, a fim de acompanhar a leitura e trazer contribuições (principalmente em 

relação à pontuação). Às vezes, chegavam a chamar a atenção para algo que tinha na 

ilustração e que consideravam ser importante que fosse mostrada ao ouvinte, na hora da 

leitura para os menores.  

Durante um pouco mais de um mês207, as crianças leram e releram os livros e ou 

trechos deles, procurando melhorar cada vez mais a fluência da sua leitura e buscando 

 
207 Os encontros para cada turma são de cinquenta minutos semanais.  
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formas de atingir melhor o seu ouvinte. Foi possível observar uma crescente 

apropriação do texto, pois onomatopeias foram lidas com mais ênfase, cantigas contidas 

em histórias foram cantadas e até o corpo foi, aos poucos, se soltando, demonstrando 

estar interagindo com a narrativa.  

Depois de concluída essa etapa e com a data da leitura já bem próxima, ao 

realizarmos uma última roda de leitura do livro completo, uma estudante disse:  

 

- Professora, de tanto ler esse livro, eu até já decorei. Pode ficar com 

o meu livro na sua mão e acompanhar. É sério! Eu já sei de cor!  

 

 

Incrédulo, um dos colegas pediu para ficar com o livro na mão e admirou-se de a 

menina realmente estar com a leitura totalmente memorizada. Outros poderiam não 

estar com o texto tão decorado, mas já não havia mais tropeços em palavras, a 

entonação estava adequada à narrativa. O texto era lido com compreensão, apropriação 

e não era mais uma leitura por obrigação. Foi possível perceber o prazer ao ler e, desse 

modo, ficou evidente o que Colomer (2007) diz sobre a importância da leitura 

compartilhada no ambiente escolar:  

 

[...] as atividades de compartilhar são as que melhor respondem a esse 

antigo objetivo de “formar gosto” a que aludimos; porque comparar a 

leitura individual com a realizada por outros é o instrumento por 

excelência para construir o itinerário entre a recepção individual das 

obras e sua valorização social (p. 144). 

 

A busca por uma leitura fluente e compreensível para o outro, deixou de ser um 

objetivo da professora e passou a ser de cada um dos alunos. A responsabilidade de ler 

para o outro trouxe, de fato, uma função social para a leitura.  

O dia combinado com a professora da turma da Educação Infantil chegou. O 

quinto ano ia entrando na escola num certo alvoroço: 

 

- Professora, é hoje? É hoje, né? - perguntavam alguns com os olhos 

arregalados.  

- Professora, a gente vai ler para os pequenininhos hoje, né? Nem 

dormi direito. - disse uma aluna.  

 

Pouco antes da hora marcada, nossos combinados foram retomados: se 

apresentar e conversar um pouco com a criança: saber nome, idade e falar sobre a 

atividade que faríamos; realizar a leitura; conversar sobre a história, deixar a criança 
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manusear o livro e estar atenta para, após o término da leitura, trocar com algum colega, 

sob a orientação da professora, para fazer a leitura para outra criança.  

Com a chegada da turma da E. I., à Sala de Leitura, cada aluno foi encaminhado 

para um leitor, que o aguardava, sentado num colchonete. Cada leitor leu para duas ou 

quatro crianças, dependendo do tamanho da história. Ao final, conversamos com os 

alunos da Educação Infantil, para saber o que acharam da atividade. Eles foram dizendo 

quem leu as histórias e o que haviam achado. Tivemos alunos que chegaram a ouvir 

quatro histórias diferentes.  

Os alunos maiores foram convidados a levar os menores até a sala de aula deles 

(a maioria saiu de mãos dadas). Quando retornamos, conversamos sobre o que sentiram 

e o que poderiam destacar sobre a experiência. A turma se mostrou empolgada com a 

atividade realizada. Alguns chegaram a perguntar se não poderiam ler mais vezes e para 

outras turmas também.  

Ouvimos relatos sobre a interação durante a leitura, o sentimento de 

responsabilidade de ler para alguém e as novas amizades feitas. Uma das leitoras, por 

exemplo, destacou que se assustou com o choro de uma menina ao ouvir a história que 

falava sobre a chegada de um irmão para a personagem. Em conversa com a mesma, 

descobriu que ela havia chorado porque se lembrou do irmão que nascera há pouco 

tempo.  

De um modo geral, as falas evidenciaram que, apesar da ansiedade e do 

nervosismo, as crianças se sentiram muito felizes com essa aproximação através da 

leitura e se perceberam com um papel importante durante todo o processo e vivencias 

desse protagonismo de leitor. 

Uma das mudanças que observamos nesta interação com a leitura, refere-se a um 

estudante que sempre demonstrou não gostar de ler. Antes de iniciarmos o projeto, a 

cada leitura proposta, quando via que chegaria a sua vez de ler, pedia para beber água, ir 

ao banheiro ou simplesmente abaixava a cabeça alegando estar com sono ou alguma 

dor. No entanto, depois de um tempo começou a ler na roda. No dia, leu para três 

crianças e quando sinalizamos que estávamos encerrando, implorou para ler para mais 

uma criança. Não obstante, no dia seguinte nos contou que leu a história, em casa, para 

o irmão mais novo. 

Após ouvir comentários sobre o projeto, a professora do 1º ano solicitou que a 

turma lesse para o grupo dela também. Ao tomar conhecimento do convite, a turma 
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vibrou. Segundo os alunos, agora já estavam mais “experientes” e seria muito mais 

fácil. Realizamos a atividade com a turma do 1º ano também e por fim, já queriam ler 

para todas as outras turmas da escola, mas como já estávamos bem próximos ao final do 

letivo, não foi possível organizar novas leituras.  

 O ano letivo acabou, mas entendemos que tal projeto não poderia ficar restrito 

àquele ano. Deveria estar no projeto da escola e ser vivenciado todos os anos, com o 

maior número possível de turmas envolvidas.  

 

Desdobramentos possíveis: o planejado e o que afetou... 

 

Quando retomamos o projeto, passamos a envolver turmas do quinto e do quarto 

anos como leitores e além do E.I., o 1º ano, como também ouvintes. Destacamos que as 

mesmas dificuldades na leitura e compreensão eram observadas durante as aulas 

regulares e nas atividades de Sala de Leitura, das turmas maiores.  

As reações ao ouvirem a proposta de leitura foram muito semelhantes às da 

turma anterior e a evolução e o forte envolvimento com a proposta também.  Isso nos 

ajudou a perceber que estávamos num caminho que poderia nos levar a outros 

desdobramentos. Para Colomer (2007) a leitura literária pode expandir o seu lugar na 

escola através de múltiplas atividades, que permitam sua integração e conferência com 

outros tipos de aprendizados. (p. 159) Uma das possibilidades referia-se à produção 

escrita. Por que não propor que também escrevessem sobre essa experiência de leitura, 

já que fizemos a escolha de manter uma prática de conversa sobre o que sentiram ao ler 

as histórias?  

 

[...] a escrita foi provocação, surpresa, marcando um momento 

especial de interação e interlocução. Desse modo, a escrita não é 

apenas um “objeto de conhecimento” na escola. Como forma de 

linguagem, ela é constitutiva do conhecimento na interação. Não se 

trata, então, apenas de “ensinar” (no sentido de transmitir) a escrita, 

mas de usar, fazer funcionar a escrita como interação e interlocução na 

sala de aula, experienciando a linguagem nas suas várias 

possibilidades. No movimento das interações sociais, a linguagem se 

cria, se transforma, se constrói, como conhecimento humano. 

(SMOLKA, 2003, p. 45) 

 

 
Como foi a experiência de contação de história?208 

 
208 Todas as imagens que ilustram este trabalho foram selecionadas do nosso arquivo pessoal. 
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Foi muito legal eu interagi com a criança e prometi fazer um desenho 

pra ela fiquei muito feliz porqueas crianças estavam entendendo livro 

e que eu ganhei o desafio da professora de história209. Bom aí eu 

comecei a interagir com as crianças perguntando ‘o que tá 

acontecendo com a personagem? O que é isso, você pode me dizer? 

Então você sabe se você entendeu o livro?’ Então eu sei ajudar as 

crianças e isso me faz feliz.”. Bianca210, turma 1402. 

 

 
 “Eu adorei ler para as crianças. Elas gostaram das histórias. Elas 

também estavam interessadas nas histórias. É muito importante ler 

você aprende mais a ler e a escrever.” Maria Eduarda, turma 1401. 

 

Destacamos que, mesmo a produção escrita fazendo parte do planejamento da 

professora da sala de leitura, não deixamos de registrar algumas falas, pois estamos 

cientes de que nem sempre o que é dito, será escrito da mesma forma como suscitado 

num primeiro momento. Sendo assim, trazemos algumas das falas que registramos: 

“Foi muito legal. Eles não fazem mal a ninguém. Pensei que eu fosse 

ter um infarto aqui. Mas não. Eu estou aqui.” Júlio, turma1401. 

 

“Eu gostei muito do dia que eu li pra criança pequena do 1º ano. Eu 

fiquei muito nervoso quando eu li o livro pra criança e fui perdendo o 

nervosismo e fui ficando calmo.” Bernardo, turma 1501. 

 

“Eu gostei de ler para as crianças do 1º ano. Eu li para três crianças 

e foi muito divertido. Eu também adorei o treinamento. É bom ler 

para gente nova. É melhor, ensina. Podemos ajudar. Ajudar é uma 

palavra muito boa. Eu me sinto ajudando a mim mesma. Eu amo ler. 

É importante ler. Eu sei que tem pessoas que não podem estudar. Eu 

acho que a escola pública é uma escola boa. Você chega no seu futuro 

melhor.” Mayara, turma 1501. 

 

 

Larissa, aluna da turma do 5º ano, nos contou que perguntou à criança da E.I., se 

ela sabia ler. Como a resposta foi não, mostrou-lhe a palavra que dava nome ao livro, 

leu para ela e pediu para a menina repetir. E então disse para os colegas durante a nossa 

conversa: “Eu até ensinei ela a ler. É sério! Eu ensinei algumas palavras para ela”.  

 
209 Curiosamente, em geral, observamos os estudantes utilizando algumas denominações para a 

professora que atua em Sala de Leitura. Ela costuma ser chamada de “professora/tia: história”, 

de “dos livros”, “de leitura”,  entre outras denominações que os próprios alunos vão criando. 

210 Apresentamos todos os exemplos de textos com  nomes de autores fictícios para manter o 

anonimato dos alunos.  
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As crianças, em suas falas e registros escritos, nos trazem muitos olhares e 

aspectos que muitas vezes, nos surpreendem, ao apontarem dimensões afetivas e até 

mesmo políticas que envolvem o ato de ler que implica sempre percepção critica, 

interpretação e ‘re-escrita’ do lido (FREIRE, 1989, p. 14). 

Outros desdobramentos nos surpreenderam também, no sentido de apreciarmos a 

maneira como a interação social entre alunos, através do trabalho de linguagem com a 

leitura literária, pode afetar o outro dentro do espaço escolar. Tomamos como exemplo 

a prática de duas professoras da escola em questão, regentes das turmas de 1º ano, que 

participaram do projeto em anos diferentes e, por conta própria, resolveram criar 

situações de escrita com seus grupos de alunos, em suas salas de aula.  

Uma das atividades elaborada foi a confecção de um livro. A professora Flavia 

planejou uma proposta em que os alunos tiveram que desenhar e pensar num recado que 

dariam aos seus ledores. Como eles ainda estavam no início do processo de 

alfabetização, ela mesma foi quem transcreveu as ideias de seus alunos. Após a 

atividade, Flavia entrou em contato com a professora do 5º ano e combinaram um dia 

para que o 1º ano levasse o livro de presente para a turma de contadores de histórias. A 

reação da turma ao receber o livro foi mágica e totalmente inesperada. Nas escritas 

contidas no livro, conseguimos observar o registro da leitura como forma de transmitir 

amor, a expressão do sentimento de prazer, o resgate da lembrança do nome do amigo 

que contou a história, a “avaliação” das histórias ouvidas, a valorização do ato de ler, 

entre outras.  

                                           

A segunda professora, Rita, também regente do 1º ano, elaborou com sua turma, 

cartões de agradecimento, também integrando desenho e escrita, pelo momento de 

leitura proporcionado pelo 5º ano. Rita também organizou com a outra professora uma 

oportunidade em que seus alunos pudessem entregar os cartões. Nesta atividade, os 

alunos em estágio de alfabetização mais avançados, deram conta de escrever nos seus 

cartões. A professora tanto se encantou com a riqueza da participação e da interação 

entre os diferentes anos no projeto, que acreditamos que, de alguma forma, seus alunos 

se sentiram presenteados e motivados escrever para os contadores de história como 

forma de retribuir a gentileza.  

 

“Obrigado por ler a poesia para a nossa turma. A turma 1101 gostou muito. Yago.” 
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Diante destes dois exemplos, observamos como o projeto Vou te contar rendeu 

desdobramentos planejados e despontados a partir do modo como a relação dialógica, 

construída neste momento de interação verbal, afetou todos os outros envolvidos. Todas 

as circunstâncias de produção de textos apresentadas, envolveram, não só a elaboração 

de uma avaliação acerca da atividade, como deixaram transparecer “aspectos da sua 

atividade mental, discursiva, bem como a relação que ela vai desenvolvendo com a 

própria escrita – para que e como ela pode usar (e ampliar a utilização de) esta forma de 

linguagem?” (SMOLKA, 2003, p. 79). Ainda segundo Smolka (idem): 

 

[...] isso nos revela então que a construção do conhecimento sobre a 

escrita (na escola e fora dela) se processa no jogo das representações 

sociais, das trocas simbólicas, dos interesses circunstanciais e 

políticos; é permeada pelos usos, pelas funções e pelas experiências 

sociais de linguagem e de interação verbal. Neste processo, o papel do 

“outro” como constitutivo do conhecimento é da maior relevância e 

significado [...]. (p. 61) 

 

 

Nenhum leitor a menos... 

Consideramos que seja também importante destacarmos algumas de nossas 

experiências, dentro desse projeto, com alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais. Para tanto, trazemos três exemplos, sendo que dois alunos eram 

de uma mesma turma: um com deficiência visual e outro autista. O primeiro precisou 

treinar mais a leitura em braile, já que, sempre que podia, optava pela leitura em áudio. 

E para esse projeto, não tinha opção. Precisaria fazer a leitura no livro físico. 

Possibilitar que a leitura em braile se tornasse mais ágil, seria importante não apenas na 

escola, mas para outros espaços, se deparar com as descrições utilizando tal código. E 

assim o fez, com sucesso ao longo do trabalho. Quando estava realizando a leitura para 

os alunos menores, a curiosidade foi grande em torno do menino que lia um “livro cheio 

de bolinhas”, como disseram. O que representou também outro aprendizado para eles, 

ao perceberem que o aluno utilizava o sentido do tato e não o da visão, para ler.  

Para o aluno autista, a preocupação não era com fluência da leitura, mas sim 

com o fato de ter que se sentar ao lado de uma criança pequena para realizar a atividade, 

ou seja, ter a necessidade de um tipo de interação social e física. Além disso, a atividade 

representava uma considerável mudança na dinâmica da rotina de aula, da qual estava 
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acostumado. Para tanto, a parceria com a família foi fundamental, pois pode contribuir 

na preparação do aluno para a nova situação. O aluno fez a leitura para duas crianças.  

O terceiro exemplo que trazemos é de outro aluno autista, que ainda não 

dominava o código da escrita e apresenta certo atraso na linguagem oral. Para este, além 

dos momentos de leitura no grupo, contamos com a colaboração da mediadora, que nas 

horas em que não tinham atividade, o auxiliava na leitura e releitura da história. Numa 

das últimas vezes, em que estávamos lendo na roda, em sua própria turma, ao finalizar a 

sua participação, deu um grito: “Eu consegui! Eu consegui!” e começou a gargalhar 

bem alto. No dia de ler para as crianças menores, chegou agitado, mas na hora era 

perceptível a alegria de estar realizando “a leitura”. Ele olhava as imagens e contava da 

forma como lembrava na hora. E assim leu para três alunos. 

 

Considerações finais 

 Com as demandas da atualidade parece-nos que o tempo passa cada vez mais 

rápido. Na pressa, muitas vezes acabamos não encontrando espaço-tempo para melhor 

refletir sobre nossos fazeres. Se voltarmos o olhar para o espaço escolar, veremos que 

não são raras as vezes em que nos deparamos com práticas pedagógicas interessantes, 

inovadoras ou não, mas que nem sempre são compartilhadas com outros docentes da 

mesma unidade escolar e muito menos em outros espaços. E essa falta de troca de 

experiências costuma ocorrer tanto pela escassez de espaço-tempo para tal quanto pelo 

fato de o professor, muitas vezes, considerar as atividades propostas muito simples.  

A frequente desvalorização do professor, na nossa sociedade, acaba contribuindo 

para que o docente pouco valorize seus projetos e atividades. Por outro lado, quando há 

a oportunidade de compartilhar as experiências buscando reflexões à luz das teorias que 

as embasaram ou até mesmo de outras trazidas durante as trocas, passamos a ter um 

outro olhar sobre elas.  

Com o projeto “Vou te contar”, não foi diferente, pois pudemos contar com as 

contribuições através dos diálogos com os professores durante a nossa apresentação no 

EPELLE e também foi possível registrar algumas falas dos estudantes e ler seus escritos 

sobre suas vivências como leitores.  Toda essa troca contribuiu para que percebêssemos 

que além de possibilitar melhoras na leitura e contribuir no processo de formação de 

leitores, o projeto também possui uma dimensão de interação e afetividade que pode 

possibilitar muitos outros desdobramentos.  
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Resumo: Neste artigo busco compreender, a partir da observação do trabalho realizado em uma 

turma de Educação Infantil, como atividades contextualizadas com a leitura e a escrita podem 

aproximar e favorecer a construção de conhecimentos sobre a língua escrita mesmo antes das 

crianças escreverem convencionalmente de maneira autônoma.Pelo interesse em conhecer mais 

sobre um assunto, a turma da Educação Infantil observada acabou por lidar com a cultura 

escrita, a fim de registrar e comunicar o que estavam aprendendo.Por fim, através das 

observações e análises realizadas consegui perceber que as crianças construíram conhecimentos 

sobre a utilização da língua escrita, conservando as características reais do objeto, passo 

importante da formação de uma comunidade leitora. 

 

Palavras-chave: Cultura escrita. Educação Infantil. Alfabetização. 

 

Introdução 

Em minha trajetória profissional, dediquei-me alguns anos à docência na 

Educação Infantil. Lembro-me de algumas crianças que eram ávidas por aprender a ler e 

a escrever. Muitas delas chegavam perto disso, mesmo antes da escola promover o 

trabalho sistematizado de alfabetização. 

Estar em uma sociedade letrada implica estar rodeado pela escrita, que nomeia e 

permeia as relações. Muito antes de lerem e escreverem convencionalmente as crianças 

lidam com a escrita, tentando compreendê-la e utilizá-la de maneira significativa. 

Este artigo é uma adaptação da monografia apresentada para a Conclusão da 

Pós-graduação Lato Sensu em “Alfabetização: Relações entre Ensino e Aprendizagem” 

do Instituto Superior de Educação Vera Cruz. 

Minha curiosidade em compreender como as crianças se aproximam da escrita 

levou-me a desenvolver questionamentos em relação ao trabalho da Educação Infantil. 
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Sabendo que o trabalho que visa a alfabetização, de maneira sistematizada, inicia-se no 

1o ano do Ensino Fundamental, como a escola favorece conhecimentos em relação à 

escrita antes disso? 

Ao entrar na pós-graduação, pude localizar de maneira mais precisa quais eram 

minhas inquietações. Fascinada pela possibilidade de investigar o processo de aprender 

a ler, lendo e a escrever, escrevendo, comecei a informar-me mais sobre isso e me 

interessei pelos relatos de colegas que trabalhavam com projetos nas séries dedicadas à 

alfabetização. Nascia aí o embrião desta pesquisa. 

Nesse sentido, nasceu nosso principal questionamento: É possível articular 

propostas de aprender sobre a escrita no interior atividades em que o conteúdo 

temático pertence às outras áreas do conhecimento?  

E neste processo, surgiram outras questões, secundárias, dentre as quais 

destaco:A articulação com outras áreas do conhecimento permite um uso mais próximo 

do real da Língua Escrita, colaborando para o ingresso na cultura escrita? 

Para responder os questionamentos realizei observações em uma turma de 

crianças de Educação Infantil. As crianças pesquisavam sobre o fundo do mar, 

curiosidade que surgiu da apreciação de um livro. 

A partir dos marcos teóricos e dados coletados, este artigo foi organizado em 

cinco  partes, sendo que na primeira, conto um pouco sobre meu processo de formação e 

construção da questão de investigação. Na segunda, esmiuço as referências teóricas que 

fundamentam este trabalho. Na terceira parte detalho a metologia realizada. Na quarta, 

analiso as observações realizadas. E na quinta parte, retomo as questões a fim de tentar 

respondê-las a luz das referências e observações realizadas. 

Referências teóricas 

Concepções de Linguagem 

Toda prática pedagógica implica uma série de concepções. A maneira como se 

trabalha em sala de aula diz como o professor, a instituição ou rede de ensino pensa 

sobre o que é ser criança, como se aprende, entre muitos outros conceitos. 

Na prática de leitura e escrita há ainda mais uma concepção envolvida: o que se 

entende por linguagem. Além de influenciar as práticas daqueles estudantes que já leem 
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e escrevem, o que se compreende por linguagem também influencia os fazeres daqueles 

profissionais que se dedicam às práticas de alfabetização, inclusive nas salas de 

educação infantil. 

Nesta pesquisa assumo como marco teórico que a linguagem é uma forma de 

interação (Geraldi, 2001, p. 41-44). Neste caso, ela deixa de ser instrumento de 

comunicação e passa a ser um lugar de interação humana. Compreender a linguagem de 

acordo com esta definição implica “considerar o leitor ou o ouvinte como sujeitos ativos 

no processo de construção de sentido dos textos; como elementos fundamentais, sem os 

quais a significação não acontece” (Bräkling, 2002, n.p.), justamente porque ela é 

produto da interação entre texto e leitor. 

Ao contrário da concepção de linguagem como instrumento de comunicação, 

neste caso, compreender o que se escuta ou lê é reconhecer prováveis intenções do 

produtor (Bräkling, 2002, n.p.). O ouvinte ou leitor, no processo de compreensão, 

também pode levar em consideração outras informações presentes no contexto de 

enunciação para construir os sentidos em questão, por exemplo: conhecimentos sobre o 

autor, o tema abordado ou sobre o gênero ou portador. 

Concepção de Língua Escrita 

Especialmente nas salas de alfabetização, ter consciência do objeto de ensino é 

de suma importância para que as propostas sejam coerentes, articulando os diversos 

conceitos e propósitos envolvidos. 

No livro Reflexões sobre Alfabetização, Ferreiro argumenta que “a invenção da 

escrita foi um processo histórico de construção de um sistema de representação, não um 

processo de codificação” (2011, p.16). 

Compreender portanto, que a escrita é um sistema de representação significa que 

ler e escrever está para além de estabelecer relações entre as letras e sons, mas também 

dominar as características da linguagem escrita, sua ortografia, pontuação. Além disso, 

a maneira de compreender a escrita influencia diretamente na concepção de 

aprendizagem que veremos logo a seguir: 

Se a escrita é concebida como um código de transcrição, sua aprendizagem é 

concebida como a aquisição de uma técnica; se a escrita é concebida como um sistema 
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de representação, sua aprendizagem se converte na apropriação de um novo objeto de 

conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem conceitual (Ferreiro, 2011, p.19). 

Concepção de aprendizagem 

Neste trabalho, o marco teórico é a Psicogênese da Língua Escrita, que articula 

de modo coerente as concepções de Linguagem e Língua Escrita já explicitados, assim 

como a concepção de aprendizagem. Ferreiro e Teberosky, que inauguram tal termo, o 

fazem a partir dos estudos da psicolinguística contemporânea e da psicologia genética. 

Tiveram como objetivo “apresentar a interpretação do processo211 do ponto de vista do 

sujeito que aprende, tendo, tal interpretação, seu embasamento nos dados obtido no 

decorrer de dois anos de trabalho experimental com crianças entre quatro e seis anos” 

(1999, p. 17). É importante esclarecer, que o termo psicologia genética remete as 

pesquisas e obras de Piaget, que fundamentam e possibilitam o desenvolvimento da 

Psicogênese da Língua Escrita e suas didáticas e também colaboram com o 

desenvolvimento de pesquisas e do ensino de outras áreas do conhecimento. 

Com o desenvolvimento da teoria de Piaget o olhar para a aprendizagem se 

aprofunda: a fundamentação se torna mais sólida a partir do momento em que se 

compreende os mecanismos da ação cognitiva do sujeito na construção do 

conhecimento. 

A obra de Piaget e seus colaboradores mostrou que o sujeito constrói o 

conhecimento através de sua interação com os objetos, que esta interação supõe tanto 

uma transformação do objeto (que é assimilado aos esquemas cognitivos já elaborados) 

como uma transformação do indivíduo (que acomoda seus esquemas às características 

do objeto), que a criança formula hipóteses sobre os objetos e fenômenos com os quais 

interatua e que essas hipóteses podem não coincidir com as do adulto, que o processo 

construtivo supõe momentos de conflito entre as hipóteses da criança e as propriedades 

dos objetos e inclusive entre as próprias conceitualizações que ela tenha elaborado, que 

a criança supera progressivamente esses conflitos gerando em primeiro lugar soluções 

de compromisso para só depois chegar a integrar os elementos conflitivos numa teoria 

mais abarcante e complexa que a anterior (Lerner e Palacios, 1995, p. 88 e 89). 

 
211 “Entendemos por processo o caminho que a criança deverá percorrer para compreender as 

características, o valor e a função da escrita” (Ferreiro, 1999, p. 17). 
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Compreender que as crianças aprendem transformando o objeto, a si mesmo, 

construindo hipóteses, vivendo conflitos e pouco a pouco aproximando-se das 

conceitualizações convencionais: aprende-se por aproximações sucessivas. “É 

equivocada a expectativa de que o aluno poderá receber qualquer ensinamento que o 

professor lhe transmita exatamente como ele lhe transmite” (Weisz, 2009, p. 65). Neste 

sentido, o papel do professor passa a ser organizar situações em que o aprendiz possa 

construir hipóteses sobre os objetos e fenômenos cada vez mais próximas das 

convencionais. 

A partir daqui veremos o que esses novos conhecimentos implicam diretamente 

no olhar do professor. 

A Psicogênese da Língua Escrita 

Considero que compreender como o sujeito aprende é fator fundamental para 

escolher e planejar quais ações tomar no processo de ensino e aprendizagem. Colocar o 

aprendiz no centro do processo é observá-lo como sujeito cognoscente e a leitura e 

escrita como objeto de aprendizagem. 

Os êxitos na aprendizagem são relativos ao sujeito, que ativo, reconstrói e 

portanto adquire o sistema de escrita. Portanto, é preciso debruçar-se sobre como o 

sujeito aprende para realizar intervenções que o auxiliem neste processo. 

Não podemos nos afastar das concepções de Linguagem e Escrita já debatidas 

anteriormente. O conhecimento que o professor tem sobre o objeto que a criança 

reconstrói influencia seu planejamento e sua prática. 

Compreender que as crianças aprendem transformando o objeto, a si mesmo, 

construindo hipóteses, refutando-as e pouco a pouco aproximando-se das 

conceitualizações convencionais permitiu que Emilia Ferreiro e seus colaboradores 

compreendessem quais hipóteses e conflitos vive uma criança que tenta compreender a 

escrita. 

Desde muito cedo as crianças sabem muito sobre a escrita. Rodeadas por 

outdoors, rótulos, livros, jornais, entre outros objetos que contêm textos, elas constroem 

concepções para compreender com o a escrita funciona, para quê ela serve, onde está 

escrito e onde não está, entre muitas questões e problemas que vão enfrentando neste 

caminho. 
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Neste sentido, é importante relembrar o que nos diz Ferreiro a respeito deste 

saber: 

 Saber algo a respeito certo objeto não quer dizer, necessariamente, saber algo 

socialmente aceito como ‘conhecimento’. ‘Saber’ quer dizer ter construído alguma 

concepção que explica certo conjunto de fenômenos ou de objetos da realidade (2011, p. 

20). 

Para compreender por quais conflitos passam e que hipóteses constroem as 

crianças, Ferreiro e seus colaboradores observam e analisam produções espontâneas, ou 

seja, escritas que se diferenciam de cópias, escritas em que as crianças produzem um 

conjunto de palavras da maneira que acredita que poderia ou deveria ser. Analisam tais 

produções a partir de seus aspectos construtivos, entendendo por isto aquilo que se quis 

representar. 

Com tal pesquisa, descrevem que as crianças, independente de onde moram, se 

vão ou não a escola, se tem família letrada, percorrem um caminho regular em direção a 

escrita convencional. Isso não quer dizer que todas tem o mesmo ritmo. Assim como 

para construir conhecimentos sobre objetos de outras ordens, para a leitura e a escrita, 

também observa-se que algumas o fazem mais rapidamente que outras. 

Ao observar tal regularidade na evolução das escritas infantis, Ferreiro distingue três 

grandes períodos, que são eles: 

 

1. Distinção entre o modo de representação icônico e o não icônico; 

2. A construção de formas de diferenciação; 

3. A fonetização da escrita (Ferreiro, 2011, p.22). 

 

No primeiro período as crianças diferenciam desenhos ou imagens da escrita. Este, 

que parece um passo simples para quem já é alfabetizado, é uma diferenciação de 

fundamental importância, visto que sustentará as próximas construções. Vale ainda 

ressaltar, que esta distinção não é de ordem visual, mas sim de construções cognitivas 

que tentam compreender a natureza da escrita. Neste ponto, diferenciando que a escrita 

não faz parte no universo icônico, a criança compreende que o escrito não está preso a 

forma ou ordenação dos objetos (assim como um desenho seria subordinado). A escrita 

é portanto objeto substitutivo. 
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O segundo período consiste em diferenciar as escritas. É um momento de muito 

esforço por parte das crianças, que observando as escritas que as rodeiam, tentam 

produzir escritas com uma qualidade tal que possam ser lidas: com quantidade e 

variedade mínima de letras. 

Apesar de notável, é importante ressaltar, que nos primeiro e segundo períodos as 

diferenciações que as crianças constroem não tem relação fonética. Intervenções neste 

sentido acabam por serem insignificantes, pois a hipótese construída até então não leva 

este fator em consideração. 

No terceiro período é possível observar que as crianças estabelecem relação entre o 

falado e o escrito. Inicialmente, a descoberta está centrada na quantidade de letras: a 

criança passa a escrever palavras com número de letras igual ao número de “pedaços” 

que a palavra que ela deseja escrever tem quando pronunciada. Posteriormente, a 

criança passa a refletir na qualidade dessas letras, e passa a escolher as que tenham valor 

sonoro convencional das partes de palavra que está escrevendo. 

Em todos os períodos, a criança enfrenta conflitos, que vão desestabilizando 

progressivamente suas hipóteses, “até que a criança tem coragem suficiente para se 

comprometer em um novo processo de construção” (Ferreiro, 2011, p. 29). Essa 

desestabilização, natural de uma hipótese com falhas conceituais, podem ocorrer a partir 

da observação da própria criança ou de uma intervenção educativa. 

Enquanto refletem quais letras escolher para escrever e como combiná-las, as 

crianças também investigam tantas outras características que formam nosso sistema de 

escrita, como a linguagem escrita, suas práticas sociais, as características dos 

portadores, entre outras. “Com efeito, ao aprender a ler e a escrever, a criança defronta-

se com enunciados puros de língua escrita (tão língua escrita que ninguém fala assim em 

nenhum lugar)” (Ferreiro, 1999, p. 189). 

Assim, também foi possível observar nos trabalhos de Ferreiro que as crianças 

tentam compreender como os textos se organizam e se diferenciam da linguagem oral, 

mesmo antes de escrever convencionalmente. “A diferenciação entre língua oral e 

língua escrita, feita por crianças que não sabem ler, evidencia uma aprendizagem 

através de uma experiência social não sistemática” (Ferreiro, 1999, p. 188). 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1448  

 

A partir das observações e conceitualizações que Ferreiro e seus colaboradores 

fizeram, foi possível desenvolver uma série de didáticas e fazeres que constituíram um 

conjunto de intervenções que podem auxiliar as crianças neste processo de 

desconstruções e construções. 

Metodologia 

Esta pesquisa se constitui num estudo de caso analisado qualitativamente. Nesta 

modalidade de investigação, os dados são coletados de diversas formas, o fenômeno é 

observado em seu ambiente de produção e analisado de maneira detalhada e 

aprofundada. 

Caracterização da escola 

As observações foram realizadas em escola particular localizada na Zona Oeste 

da cidade de São Paulo. Em seu site, a escola não define ou nomeia qual ou quais 

teorias pedagógicas embasam sua prática. Ao invés disso, detalha alguns princípios que 

norteiam seus fazeres. Dentre eles, destaco a “contextualização e problematização dos 

saberes” e a “ação investigativa para construir conhecimentos”. 

Caracterização da turma observada 

As observações foram realizadas no Agrupamento Azul, da Educação Infantil. A 

turma era composta por crianças de 4 e 5 anos e antecede a entrada no Ensino 

Fundamental. Formada por 16 crianças, entre meninos e meninas, na ocasião, estavam 

estudando sobre o fundo do mar. 

Coleta de dados 

Os dados analisados nesta pesquisas foram coletados em 2017. Acompanhei a 

turma em algumas tardes, durante o mês de junho, observando as rodas de conversa, 

biblioteca e registros coletivos. Em todos estas ocasiões registrei as observações através 

de anotações.  

Solicitei documentos que pudessem ajudar na análise do trabalho realizado com 

as crianças: planejamentos, relatórios, anotações. Recebi uma cópia de um dos produtos 

elaborados durante as atividades: um folheto explicativo sobre alguns animais 

marinhos; e o vídeo de uma roda de conversa realizada no início do ano. Tal vídeo foi 

transcrito parcialmente para compor os dados desta pesquisa.  
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Análise dos Dados 

Apresento abaixo a análise dos dados coletados nas observações realizadas no 

Agrupamento Azul. Nosso texto se orientará a partir de momentos de interação com o 

grupo de alunos, permeando, sempre que possível, com bibliografias que dialoguem 

com as observações. 

Das situações em sala de aula 

Vídeo gravado em meados de março de 2017 

Neste dia, as crianças faziam uma roda e conversavam sobre uma ida que 

fizeram à biblioteca da escola e lá exploraram livros de pesquisa sobre o fundo do mar. 

Logo depois de retomarem o trabalho, as crianças começaram a relembrar suas 

curiosidades sobre os animais marinhos. A professora pegou um papel para anotar as 

questões e uma criança foi escolhida para começar: 

Professora: – Fala, vou colocar o número 1 aqui, olha, primeira pergunta. 

 

Neste trecho foi possível perceber que a professora preocupou-se em dizer as 

crianças suas intenções enquanto escritora, como pretendia organizar essa lista de 

perguntas. Molinari pôde verificar ao observar, descrever e analisar situações de um 

projeto didático sobre animais que habitam as zonas frias, que ao elaborarem suas 

próprias listas, as crianças, escrevendo de maneira alfabética ou não, reproduziram a 

organização espacial que a professora havia feito anteriormente, reiterando-nos que 

“desde muito pequenos —, os alunos podem aprender nesta situação de ensino” (2010, 

p. 120). 

As professoras, como a leitora e escritora mais experiente no grupo, puderam, 

tanto no Agrupamento Azul, quando no projeto observado por Molinari, explicitar as 

funções sociais destes textos, bem como esmiuçar enquanto produziam, as suas 

intencionalidades enquanto escritoras. 

Tal ponto, sobre a organização de uma lista, nos reapareceu em outro momento 

de observação no Agrupamento Azul, em que as crianças ironizavam a utilização de um 

algarismo antes de cada item da lista, demonstrando conhecer bem este tipo de texto. 
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P – Quem sabe o que é isso aqui? - apontando o ponto de interrogação ao final da pergunta. 

C5 – Eu sei… É… a forma de ‘o quê’ 

C6 – Eu acho que é que tá escrito, eu acho, eu acho que é um objeto que se faz, de mistério. 

C7 – Eu acho que é uma letra. 

P – Mas olha entre o que o C5 falou que é uma coisa ‘do quê’ e a C6, uma ‘coisa de mistério’, alguém 

sabe por que eu coloquei isso aqui, no final do que eu escrevi? 

Todas – Não. 

C8 – Parece uma forma de 2. 

C9 – Porque é uma letra. 

Todas – Não. 

P – Esse aqui é um símbolo, é um ponto, que a gente chama, que é o ponto da pergunta. Então, sempre 

que tem esse desenho aqui, esse símbolo no final é porque a gente tá fazendo uma pergunta, é uma coisa 

que a gente quer saber. 

A pontuação poderia ser uma questão secundária para esta faixa etária. Apesar 

disso, quando a problemática foi levantada, revelou-se um grupo muito atento ao 

funcionamento do sistema de escrita, observando questões para além das letras. 

A professora acolheu as explicações infantis, valorizando o esforço das crianças 

que tentaram que seus colegas também entendessem para quê servia um ponto de 

interrogação e terminou com uma explicação plausível para a faixa etária. Neste trecho 

também há indícios da presença de sua concepção de linguagem como forma de 

interação, visto que na resposta construída, ela buscou com as crianças o sentido do uso 

da pontuação, em relação ao que se quer provocar no leitor “é uma coisa que a gente 

quer saber”. 

Observações em sala de aula – 09/06/2017 

Neste dia pude passar um período maior com o grupo e observar um pouco de 

sua rotina. Em cerca de uma hora e meia, as crianças organizaram seu o dia através da 

escrita da rotina, foram a biblioteca da escola onde compartilharam suas leituras e 

escolheram um novo exemplar para levar para casa e conversaram sobre a viagem que 

tinham feito no dia anterior.  
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Professora então, escreve a rotina em um caderno tamanho grande, que fica 

disponível sobre uma mesa após a roda: 

1 – CANTÃO 

2 – RODA 

3 – BIBLIOTECA (e assim segue até o final do dia) 

Uma criança faz a leitura da rotina, brincando com a função da lista numerada, 

parecendo compreender bem sua função, a ponto de poder ironizá-la: “Só um cantão, só 

duas rodas”. 

As crianças pareciam muito habituadas a escreverem para se organizar na rotina 

do dia. Havia também uma lista de nomes colada na porta do armário da turma. Uma 

criança consultou esta lista para saber quem seria o ajudante daquele dia e voltou 

autonomamente com a informação, demonstrando conhecer os nomes dos amigos. 

Possivelmente, utilizou as letras iniciais e finais como indícios para esta leitura. 

Participar de tal momento foi importante para compreender que outras atividades 

de leitura e escrita, além daquelas desenvolvidas em relação à investigação sobre o 

fundo do mar, faziam parte da rotina na turma. Lerner enfatiza a importância da escola 

abordar as distintas situações sociais em que a escrita está implicada: 

Agora, definir como objeto de ensino as práticas sociais de leitura e escrita 

supõe dar ênfase aos propósitos da leitura e da escrita em distintas situações – quer 

dizer, às razões que levam as pessoas a ler e escrever –, às maneiras de ler, a tudo o que 

fazem os leitores e escritores, às relações que leitores e escritores sustentam entre si em 

relação aos textos (2002, p.57). 

Depois de organizarem-se, a turma seguiu para a biblioteca. Lá compartilharam 

as leituras que fizeram em casa e depois exploraram o acervo para escolherem um novo 

título. Neste momento, acompanhei de perto algumas conversas entre os pares. 

Criança1 – Aqui mudou de história! - passando o dedo sobre um título com letras maiores. 

Pesquisadora – Como você sabe? 

Ele me mostra o sumário. 

P – O que é isso? 

C1 – Mostra os números, os livros têm 
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C2 – Mostra quais histórias têm. 

Antes deste momento, a professora, em roda com a turma utilizou o sumário de 

um livro para localizar uma história solicitada por uma criança. Ela, naquele momento, 

não fez menção ao seu uso. Apesar disso, as crianças, a partir do trecho destacado 

acima, pareciam ter muita intimidade com seu uso, mesmo sem nomeá-lo, sabiam sobre 

sua função. 

Ao voltarmos para a sala de aula, as crianças sentaram-se em roda e a professora 

iniciou uma conversa sobre o dia anterior, quando a turma foi a Santos, visitar o aquário 

e  brincar na praia. A noite foi muito agitada para várias crianças, que ficaram eufóricas 

com o passeio e que por isso tinham ido dormir muito tarde. 

 

C1 – Eu queria que a gente estudasse por que as pessoas não conseguem dormir quando estão agitadas. 

P - Pera aí! Vamos anotar aqui - e começa a escrever no mesmo caderno que utilizou anteriormente para 

a rotina. 

P - Qual vai ser a pergunta da pesquisa? Peraí, devagar – a criança vai ditando e a professora 

escrevendo e escandindo as sílabas conforme escreve. 

No trecho acima é possível perceber o interesse do grupo por pesquisar para 

saciar as curiosidades diante de inquietações sobre o mundo. O fato de uma criança 

levantar uma pergunta de investigação nos parece que ela compreendeu o papel de uma 

pesquisa, sendo isso ilustrativo da vivência das práticas sociais da leitura e da escrita 

como forma de acesso ao conhecimento. Esse acolhimento demonstrado pela professora 

ao validar as questões levantadas pelas crianças, também nos expressa que ela 

considerava as crianças como sujeitos ativos no processo de aprendizagem, valorizando 

suas curiosidades e iniciativas. 

A conversa da turma segue e diante das lembranças do dia anterior, a professora 

sugere ao grupo que eles elaborassem um registro deste dia que tinha sido tão especial 

para a turma: 

 

P - Quem sabe o que é um registro? 

C1 - Registro pra poder guardar uma memória. 
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P - E o que é memória? 

C2 - Memória é o que a gente sabe, que a gente guarda. 

C3 - Também pode ser um jogo. 

C4 - Pensa no pensamento, é coisa que a gente sabe. 

A conversa ruma para as lembranças da viagem. Professora retoma a proposta do registro, e pede 

sugestões de como fazê-lo. 

C1 – Fazer um livro e desenhar. 

P – O que vocês acham? 

C2 – Eu acho legal. 

Professora vai anotando as ideias, no mesmo caderno em que escrevem diariamente a rotina. Se trata de 

um bloco de folhas A3 espiralado que fica disponível para as crianças consultarem quando quiserem. 

C3 – Podemos desenhar as coisas do fundo do mar. 

C4 – Podemos pegar aquelas fotos que a gente tirou lá e escrever um pouco. 

(…) 

C1 – Eu prefiro um livro porque daí dá pra lembrar de tuuudo o que a gente fez na praia - retoma sua 

sugestão pois alguém havia sugerido fazer só um desenho, que C1 argumenta ser pouco. 

O trecho acima também demonstra que a turma estava habituada a recorrer a 

escrita como forma de guardar aquilo que não se quer esquecer. Julgaram que o desenho 

não seria suficiente para registrar tudo o que vivenciaram, e que naquele momento ainda 

lembravam e compartilhavam de forma oral. 

Naquele dia, a turma não conseguiu decidir qual seria o melhor formato para 

este registro. Então a professora sugeriu que as crianças desenhassem um pouco sobre a 

viagem. No dia seguinte a turma decidiu que fariam um álbum de memórias, com fotos 

e escrita. 

As atividades desenvolvidas, neste dia, demonstraram que a turma estava 

bastante ciente em relação as práticas sociais da leitura e escrita. Foi interessante 

observar como recorriam ou pediam que a professora recorresse à leitura e à escrita para 

solucionarem seus problemas, como descobrir quem seria o ajudante, ou registrar uma 

curiosidade que se gostaria de pesquisar e até mesmo registrar aquilo que viveram e não 

queriam esquecer. Desta maneira, nos parece que as atividades eram concebidas pela 
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professora de maneira a levar em consideração os apontamentos das crianças, além de 

trazer para a sala de aula uma concepção de linguagem como interação, já que ela 

explicita com as crianças as funções reais da escrita tornando-a objeto da conversa entre 

eles. 

Observações em sala de aula – 13/06/2017 

Neste dia, cheguei para as observações e as crianças não estavam em sala de 

aula. Assim, a professora aproveitou para me contar que o grupo havia decidido fazer 

um álbum com as fotos da viagem de Santos, desenhos e escritas. 

Neste dia, ela selecionou previamente algumas fotos dos animais vistos no 

aquário. As crianças escolheram quais queriam que constasse no álbum, fazendo uma 

votação. Quatro deles foram selecionados: Peixe crocodilo, Tartaruga mordedora, 

Tubarão lixa, Pinguim. Então, a professora sugeriu que as crianças escrevessem os 

nomes de cada animal escolhido, de maneira coletiva: uma criança grafaria e todas as 

outras poderiam ajudá-la. 

C1 – Mas eu não sei escrever. 

P – Qual é nosso combinado? 

C1 – Escreve no nosso jeito - parecendo insegura ainda. 

P – Igual na rotina, uma [criança] com a caneta, mas todo mundo junto. 

Uma criança é escolhida para escrever (sorteiam, pois muitas queriam). Começam por Pinguim. 

Houve unanimidade para a primeira letra. As crianças lembraram do nome do 

Pedro, integrante do grupo. Continuando a escrita houve uma discussão. Professora 

pediu que as crianças ouvissem a palavra. Algumas acharam que era o C e outras o Q. 

Todos concordam que também precisaria do I. Na discussão entre o Q e o C as crianças 

não conseguiam encontrar argumentos para defender ou refutar a ideia de um amigo. 

A professora não interferiu na discussão. Mas sempre devolvia a questão para a 

turma (“o que vocês acham?”). As crianças se ajudavam muito. Ao final, decidiram 

colocar o C, e a escrita fica PICI. Outra criança é sorteada para escrever Moreia. 

P – Antes de qualquer coisa vamos ouvir, mooo-reeee-iaaa – escandindo as sílabas. 

Na fala destacada acima, é possível analisar muitos pormenores. Primeiramente, 

nos chamou atenção a quantidade de crianças interessadas em escrever por si próprio. 
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De alguma maneira, muitas delas sentiam-se a vontade para fazê-lo demonstrando estar 

em um ambiente em que suas hipóteses de escrita eram acolhidas e respeitadas. 

Em contrapartida, a criança que ficou responsável por escrever foi escolhida por 

meio de sorteio. Aparentemente não existiu um critério para esta escolha, que poderiam 

ser diversos, de acordo com o conhecimento que a professora tem sobre as hipóteses de 

escrita de cada criança. 

Uma opção possível de escolha para ser a criança escriba poderia ser aquela que 

a professora julgasse precisar avançar em relação a suas hipóteses, já que com a 

intervenção dos colegas, a desestabilização necessária poderia ocorrer de maneira 

tranquila. Assim, diversas crianças poderiam ser convidadas a ocupar este lugar. 

No início da escrita, quando a unanimidade entre as crianças para o uso da letra 

P,  muitas delas justificaram tal escolha a partir do nome de um colega, que pôde ser 

consultado na lista de nomes da turma. Tal justificativa e escolha por parte das crianças, 

demonstraram que elas utilizavam as palavras estáveis para grafar novas palavras. 

Rapidamente elas decidiram sobre qual letra utilizar, já que tinham uma fonte segura de 

pesquisa e justificativa para isso. Neste ponto, é importante salientar que isso é um forte 

indício de que anteriormente foi feito um precioso trabalho em relação aos nomes 

próprios da turma, o que é de grande valia para a apropriação do sistema de escrita, já 

que indica que não é qualquer conjunto de letras que serve para qualquer nome; que a 

ordem das letras não é aleatória; ajuda a compreender que o começo do nome escrito 

tem algo a ver com o começo do nome quando é falado; ajuda a compreender o valor 

sonoro convencional das letras (FERREIRO, PALÁCIOS, 1982, p.163-164). 

Já na sequência, quando ficaram em dúvida sobre como escrever GUIM de 

pinguim, a discussão se prolongou e as crianças não tinham uma referência para buscar 

informações, já que nenhum nome do grupo poderia ajudar. 

A professora neste momento, pediu que as crianças ouvissem a palavra, assim 

como no caso da escrita de “moreia”, pronunciando as mesmas de modo a 

descaracterizá-las (escandindo as sílabas), mas esta intervenção não as auxiliou e então 

continuaram em dúvida. Neste ponto é importante trazer à tona uma possível concepção 

contraditória em relação ao trabalho desenvolvido. Aparentemente a professora 

orientava as crianças para que analisassem foneticamente a palavra, a fim de buscarem 
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as melhores letras pra grafá-la, remetendo a uma concepção de língua como transcrição 

da fala, caracterizando assim a língua como um código enfatizando aspetos perceptíveis. 

(…) qualquer escrita historicamente desenvolvida constitui uma 

mistura de considerações fonológicas, morfológicas, semânticas, 

derivacionais, que alguns consideram ‘acidentes históricos’. O caráter 

misto de todas as escritas alfabéticas existentes nos impede de colocar 

o componente fonológico como o componente linguístico 

preponderante (VERNON E FERREIRO, 2013, p. 215). 

E no caso relatado, anteriormente, mesmo as crianças que já estabeleciam 

alguma referência entre o falado e o escrito, não tinham informações suficientes para 

estabelecer relações neste ponto específico, por não terem outra fonte segura de 

informação. O fato de ouvirem novamente não garantiria a escrita, pois não se trata de 

uma questão perceptual e sim cognitiva. Para as crianças que não realizavam a 

fonetização da escrita, ou seja, aquelas que mais precisavam ser desafiadas, tal 

intervenção não teve nenhum sentido visto que para elas a pauta escrita ainda não tinha 

relação com o que é falado. 

Neste ponto, é também importante relembrar que não existiam nos murais da 

sala cartazes com escritas referentes aos estudos sobre o fundo do mar, o que também 

limitava o acervo de busca das crianças. 

Considerações finais 

Analiso anteriormente os dados coletados em seus pormenores. Parto agora para 

uma breve retomada, buscando responder nossa pergunta inicial: É possível articular 

propostas de aprender sobre a escrita no interior atividades em que o conteúdo 

temático pertence às outras áreas do conhecimento? Bem como também a pergunta 

secundária: A articulação com outras áreas do conhecimento permite um uso mais 

próximo do real da Língua Escrita, colaborando para o ingresso na cultura escrita? 

Lidar com a leitura em seu contexto social, permitindo que as crianças coloquem 

em jogo suas hipóteses de escrita, configura-se num grande desafio ao professor, que 

precisa desenvolver maneiras de garantir situações interessantes que permitam que os 

alunos coloquem em jogo seus saberes sobre o sistema de escrita e ao mesmo tempo 

garantir a legibilidade ao interlocutor. 

Deste modo, a formação do professor de Educação Infantil e séries iniciais, 

precisa ser bastante específica já que enfrenta desafios intimamente ligados às 
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concepções infantis, neste caso, sobre a leitura e escrita. É preciso não somente 

conhecê-las, mas também dominar o objeto de estudo envolvido – no caso a língua e a 

linguagem – e alternativas didáticas que articulem os conceitos envolvidos no ensino e 

aprendizagem desses objetos. 

Nas atividades desenvolvidas com o Agrupamento Azul, foi possível observar 

que ler e escrever sobre um tema de interesse, proporcionou o desenvolvimento de 

diversos conhecimentos e habilidades, introduzindo as crianças na cultura escrita. 

Na observação ocorrida na biblioteca, é possível notar, por exemplo, que 

algumas crianças tinham familiaridade com o uso de sumários, mesmo sem saber 

nomeá-los. Conheciam sua função, onde encontrá-lo e portanto utilizá-lo.  

Em diversos momentos, foi também possível notar que a turma compreendia que 

uma das funções da escrita é guardar memórias. Escrevemos para não nos esquecer. E 

assim, as crianças pediam a professora que escrevesse ou lesse por eles em diversos 

momentos, deram a ideia de produzir um álbum para guardar recordações de sua 

viagem, entre outros exemplos, demonstrando seu conhecimento sobre essa função 

social da escrita. 

Outro ponto que considero importante destacar é o fato da grande maioria das 

crianças sentirem-se a vontade para escrever antes de saber escrever de maneira 

convencional. Quando solicitadas pela professora, muitas levantavam a mão querendo 

ser a escriba do grupo. Parece-me que esta era uma tarefa corriqueira da turma, um 

importante passo para o desenvolvimento da leitura e escrita. Ser convidado a pensar 

sobre o sistema e estar em um ambiente em que arriscar-se é permitido, consultar a lista 

de nomes da sala para buscar uma boa referência para escrever são ações de grande 

valia para esse processo.  

Retomando as perguntas de pesquisa e feito esta breve retomada, arrisco-me a 

ponderar dois importantes aspectos necessários para o desenvolvimento de trabalhos 

contextualizados de leitura e escrita na Educação Infantil.  

O primeiro apontamento é sobre a importância do planejamento prévio do 

professor. Não tive acesso a este material, e, de alguma forma, isto limitou nossa análise 

dos dados. Não ficou claro quais eram os objetivos almejados pela professora ao 

desenvolver este trabalho. 
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O segundo apontamento que faço é sobre a importância da consciência e 

intencionalidade do professor. Realizar atividades de leitura e escrita, mesmo que 

permeadas por outras áreas do conhecimento, implica determinar em qual marco teórico 

elas estão ancorado. Geralmente, o projeto pedagógico da escola ou da rede de ensino já 

determinaria este ponto. O que não pôde ser verificado no trabalho observado, pois não 

tive acesso a este material. Deste modo, pareceu faltar consciência e intencionalidade no 

decorrer do trabalho. E neste ponto, destaco a importância da formação do professor, no 

sentido de conhecer o objeto de estudo, as concepções e possíveis didáticas envolvidas. 

É só a partir da formação que temos a possibilidade de reflexão sobre a própria prática, 

buscando tornar seus fazeres cada vez mais coerentes. 

Mesmo na impossibilidade de análise dos planejamentos do professor, foi 

possível perceber que através de atividades que preservam as características escrita, as 

crianças participam da cultura escrita, como sujeitos ativos, que constroem seus 

conhecimentos sobre o a escrita. Lembremos que outras tantas crianças de turmas de 

Educação Infantil, participam de práticas de treino e repetições, que deixam de lado a 

função social da escrita, aprendizado fundamental no processo de alfabetização. 

Desta forma, considero que a articulação do trabalho de leitura e escrita com 

outras áreas do conhecimento é possível e colabora para a utilização da Língua Escrita 

em contextos mais próximos dos seus usos sociais, sendo o ingresso na cultura escrita o 

maior benefício observado e fundamental para o desenvolvimento leitor e escritor.  

 

Referências  

BRÄKLING, Kátia Lomba. LÍNGUA PORTUGUESA. MÓDULO 1: O Ensino da 

Língua Portuguesa: linguagem, interação e participação social. Unidade 5: 

Diferentes maneiras de se compreender a linguagem e as implicações para a prática 

pedagógica. REDEENSINAR/UNIARARAS; 2002. 

 

FERREIRO, Emilia. Psicogênese da língua escrita / Emilia Ferreiro, Ana Teberosky; 

tradução Diana Myriam Lichtenstein, Liana Di Marco, Mário Corso. – Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

 

FERREIRO, Emilia; PALACIO, Margarita Gomez. Análisis de las perturbaciones en 

elaprendizaje escolar de la lectura. México: Dirección de Educación Especial, 1982 

(tradução nossa). 

 

FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização. 26. ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 

 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1459  

 

GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática; 2001. p. 41-44. 

 

INSTITUTO VERA CRUZ. Alfabetização: Relações entre Ensino e Aprendizagem 

Disponível em: <https://site.veracruz.edu.br/instituto/pos-graduacao/alfabetizacao-

relacoes-entre-ensino-e-aprendizagem/>. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

 

LERNER, Delia. A aprendizagem da língua escrita na escola: reflexões sobre a 

proposta pedagógica construtivista / Delia Lerner e Alicia Palacios de Pizani; trad. 

Jussara Haubert Rodrigues – 2. ed. – Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

 

LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto 

Alegre: Artmed, 2002. 

 

MOLINARI, Claudia. Situações de escrita para saber mais sobre um tema em 

momentos da alfabetização inicial. Disponível em: 

http://www.escoladavila.com.br/html/ 

outros/2010/30_anos/pdf_30/30_textos/12_Claudia.pdf. 2010 – acesso em janeiro de 

2019. 

 

VERNON, S.; FERREIRO, E. Desenvolvimento da escrita e consciência fonológica. In: 

Ferreiro, Emilia. O ingresso na escrita e nas culturas do escrito: seleção de textos de 

pesquisa. São Paulo: Cortez, 2013. 

 

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática: 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Linguagem, alfabetização e leitura da literatura 

Karen Cézar Baptista 

Doutoranda em Educação na Universidade Estadual de Campinas 

Daniele Aparecida Biondo Estanislau 

Mestranda em Educação Escolar na Universidade Estadual de Campinas 

 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1460  

 

 

Resumo: Este artigo assume os pressupostos da perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento humano de Vigotski, em diálogo com perspectiva enunciativo-discursiva de 

Bakhtin para compreender os modos como os alunos de um segundo ano do Ensino 

Fundamental, vivenciam o processo de alfabetização mediados pelas leituras de literatura no 

contexto da sala de aula. Colocaremos em cena a vivência de uma das autoras com sua turma de 

segundo ano do Ensino Fundamental em processo de alfabetização. Tomaremos para análise o 

caderno de registros da professora e fotos de atividades de produção escrita mediadas pela 

leitura de literatura em sala de aula. As análises permitem afirmar que a linguagem literária 

posta em circulação é mediadora no processo da apropriação da língua.  

 

Palavras-chave: Linguagem. Alfabetização discursiva. Literatura. 

  

Palavras iniciais 

 

O presente artigo é decorrente de um estudo vinculado à linha de pesquisa 

“Linguagem e Arte em Educação”, do Grupo Alfabetização, Leitura e Escrita - Trabalho 

Docente na Formação Inicial de Professores – ALLE-AULA, da Universidade Estadual 

de Campinas, decorrente de uma dissertação de mestrado o qual teve por objetivo 

compreender o processo formativo dos professores de salas de leitura com vistas à 

formação leitora dos alunos, considerando-se o trabalho de mediação de um grupo de 

formação realizado na diretoria de ensino Região de Piracicaba-SP212. A dissertação 

sobre leitura insere-se no contexto de uma investigação mais ampla, que busca 

compreender aspectos relativos ao trabalho a favor da formação de leitores na escola 

básica, a qual é financiada pelo CNPq ― Processo nº 401404/2016-1 ― e coordenada 

pela professora Cláudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto213.  

Para analisar os processos de alfabetização, trataremos sobre a vivência da 

autora Daniele Aparecida Biondo Estanislau com sua turma de segundo ano do Ensino 

Fundamental em processo de alfabetização, o caderno de registros da professora e fotos 

de atividades de produção escrita mediadas pela leitura de literatura em sala de aula. 

 
212 A dissertação de mestrado “A constituição de si e do outro: a experiência formativa de professores de 

sala de leitura” (BAPTISTA, 2018), contou com financiamento da Bolsa CAPES/PROEX  do Programa 

de Pós-graduação, conforme estabelecido pela Portaria conjunta Nº 01 CAPES/CNPq, de 12/12/2007. 

 
213 Doutora em Educação. Professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. 

Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte – DELART. E-mail: 

cbometto@yahoo.com.br 
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É fato que não vamos tratar aqui de nenhuma nova problemática, no entanto, nos 

limites deste texto, pretendemos compartilhar um modo de se olhar para a alfabetização 

partindo de práticas mobilizadas na sala de aula em que se valorize o trabalho com a 

linguagem literária.  

Sabe-se que a alfabetização tem sido entendida como um processo para ensinar e 

aprender a ler e a escrever, portanto entende-se que alfabetizado é aquele que lê e 

escreve um bilhete simples. Porém, a alfabetização não pode ser reduzida a uma técnica 

de leitura e de escrita, na qual pressupõe a aprendizagem do código como precedente 

dessa técnica, para então preocupar-se com a produção de sentidos e significados dos 

textos, mas sim, ser entendida como prática social. Sobre isso, Bakhtin (1999, p.94) 

elucida que:  

Enquanto uma forma linguística for apenas um sinal e for percebida 

pelo interlocutor como tal, ela não terá para ele nenhum valor 

linguístico. A pura “sinalidade” não existe, mesmo nas primeiras fases 

da aquisição da linguagem. Até mesmo ali a forma é orientada pelo 

contexto, já constitui um signo, embora o componente de “sinalidade” 

e de identificação que lhe é correlata seja real. 

 

Nessa mesma ótica, Smolka (2012, p.128) discute que o problema da escola é 

justamente este, considerar nossos alunos leitores e escritores apenas após a 

aprendizagem do código, uma vez que “a escola não trabalha o ser, o constituir-se leitor 

e escritor. Espera que as crianças se tornem leitoras e escritoras como resultado de seu 

ensino”, mas como podemos em nossa lida diária na sala de aula, conduzir de outro 

modo o processo de alfabetização? 

Na busca de possíveis respostas, assumimos com (BAKHTIN, 2003) que ensinar 

a ler, é ensinar a cotejar textos, relacionar, comparar, a fim de que compreensões se 

produzam, portanto a linguagem é entendida como processo de interação verbal e, nesse 

sentido, o texto é o lugar do encontro e por isso ancoramo-nos no pressuposto de que ler 

é compreender a linguagem como fenômeno dialógico e ideológico, e com Vigotski 

(2009) que o aprendizado da leitura e da escrita, mediados pela palavra, são 

constitutivos do pensamento verbal. 

Vigotski (2009), ao estudar a linguagem e as funções psicológicas superiores, 

busca a gênese da linguagem e do pensamento, compreendendo que ambos originam-se 

e se constituem reciprocamente, Para o autor, a escrita é instrumento psicológico de 
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mediação simbólica, isto é, a linguagem aparece como interface do outro na mediação 

do conhecimento, o outro e a linguagem são fundantes do aprendizado e mobilizadores 

do processo de desenvolvimento humano.  

Smolka (1995) retoma a leitura da obra de Vigotski e contribui esclarecendo alguns 

conceitos, tais como: linguagem; o signo; palavra como instrumento de mediação 

simbólica. Para a autora, os estudos de Vigotski caminham para além do caráter 

instrumental, concebendo a linguagem como constituidora do pensamento. 

É importante lembrar que tanto Vigotski (2009) quanto Bakhtin (2014) dão 

destaque especialmente ao “processo de significação, ou seja, ao processo de produção 

de signos e sentidos, a partir mesmo do dialético movimento produção/produto”. Eis a 

diferenciação de ambas teorias sobre a linguagem, a evidenciação do movimento 

dialético de produção de significação, não excluindo o aspecto instrumental, porém, o 

transcendendo. (SMOLKA, 1995). A questão instrumental simbólica não se esgota, a 

dinâmica e complexidade da linguagem e seus significados e sentidos, segundo a autora, 

transbordam. 

Esses pressupostos levam o autor a conceituar a palavra como organizadora do 

pensamento, portanto, a aprendizagem da palavra escrita modifica o desenvolvimento 

dos processos psicológicos do sujeito: “ao transformar-se em linguagem, o pensamento 

se reestrutura e se modifica. O pensamento não se expressa, mas se realiza na palavra” 

(VIGOTSKI, 2009, p.412). 

Vigotski (2009) propõe uma metodologia dialógica na e por meio da relação 

entre pensamento e linguagem, ou seja, o próprio pensamento se torna verbalizado. 

Evidenciando o papel da linguagem como mediadora e constituidora da subjetividade 

humana, a unidade entre linguagem e pensamento só pode ser explicada pelo 

significado da palavra, é nesse processo de significação que acontece o movimento 

dialético; é o pensamento afetado pela linguagem, da palavra ao pensamento, sendo 

somente nessa relação, nesse movimento que podemos compreender a relação entre 

pensamento e linguagem, não como algo fora do ser, mas que se constituem e se afetam 

reciprocamente.  

Ao dizer sobre as palavras, Vigotski vale-se delas e as enaltece “a palavra 

consciente é o microcosmo da consciência humana” (2009, p.486). Isto quer dizer que, a 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1463  

 

unidade (significado) da palavra como microcosmo da consciência humana denota a 

noção de percurso e de instrumento, revela seus estudos sobre linguagem, palavra, signo 

condensa e dispersa múltiplos sentidos. (SMOLKA, 1995). 

Os discursos circulam, - “quem diz, para quem diz” -, as vozes carregam 

palavras cheias de significações, conceitos e sentidos ideologicamente atribuídos, por 

isso nos afetam, nos modificam internamente. “Compreender palavras implica 

compreender pensamentos, motivos, desejos... e isto pode implicar "meias palavras", 

palavras "erradas", ou até palavra nenhuma...” (SMOLKA, 1995, p.16). 

Nesse sentido, entendemos com os autores que a linguagem é fundante do/no 

processo de constituição do ser humano e da elaboração de conceitos, e para isso, o 

papel do mediador é fundamental. Segundo Fontana (2013, p.131), para Vigotski 

utilizamo-nos de palavras (deliberadamente ou não) para apresentar ao outro 

significados estáveis e sentidos possíveis no seu grupo social. Pela palavra do outro, os 

sujeitos organizam suas próprias elaborações em “um sistema de processos complexos 

de compreensão ativa e responsiva, sujeitos às experiências e habilidades que [os 

sujeitos] já domina[m]”.  

Essas proposições são fundamentais para compreender a dinâmica interlocutiva 

da linguagem no processo de formação, os sentidos que escapam com os olhares dos 

professores, as entonações que dão o compasso da enunciação, a palavras oficiais que 

circulam nas escolas. Por conseguinte, o modo do funcionamento real da linguagem é 

definido pelas relações de sentido entre os enunciados, em um processo histórico-

cultural.   

Portanto a escolha dos referenciais teóricos a serem abordados em sala de aula 

podem significar desdobramentos em diferentes e diversas práticas, uma vez que [...] 

“uma diferente concepção de linguagem constrói não só uma nova metodologia, mas 

principalmente um “novo conteúdo” de ensino” (GERALDI, 2011, p.43). Portanto, a 

alteração da situação atual do ensino da alfabetização não passa apenas por uma 

mudança nas técnicas e nos métodos empregados na sala de aula, mas sim de concepção 

de linguagem e seus pressupostos teóricos.  

É nas relações sociais, historicamente organizadas e culturalmente instauradas, 

mediadas pela linguagem, que sujeitos concretos, situados como interlocutores, lançam 
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mão das unidades da língua e com elas produzem enunciados em resposta a outros que 

os precedem (OMETTO, 2010), cada discurso sendo atravessado e marcado pelo 

discurso de outrem. E na tecitura da comunicação verbal, os enunciados se entrelaçam e 

se costuram, produzindo assim as relações de sentido. É na tecitura dos dizeres que 

vozes se encontram e se confrontam, e são conduzidas ao que se quer dizer, para quem 

se diz e o que se diz. No campo dos estudos da linguagem e da educação, 

carinhosamente a leitura é reconhecidamente um desses objetos, de construção de 

sentidos, habitado por inúmeras vozes (BESSA, ALVES & SILVA, 2016). 

Cada enunciado produzido carrega as opiniões dos interlocutores imediatos ou 

de pontos de vista, visões de mundo, ideologias, teorias etc. 

 

A leitura do mundo e a leitura da palavra são processos concomitantes 

na constituição dos sujeitos. Ao “lermos” o mundo, usamos palavras. 

Aos lermos as palavras, reencontramos leituras do mundo. Em cada 

palavra, a história das compreensões do passado e a construção das 

compreensões do presente que se projetam como futuro. Na palavra, 

passado, presente e futuro se articulam (GERALDI, 2015, p.32). 

 

Por isso a importância da linguagem, pois é através dela que os homens se 

permitem sonhar, imaginar e conhecer, no caso da leitura da literatura, entendemos com 

Andreis (2016, p. 15) que “ler é processo que abarca mais complexidade do que 

simplesmente decodificar letras, palavras e frases. Ler envolve o contato que abre à 

atribuição de sentidos - por meio do olhar, cheirar, tocar, degustar e escutar – acerca de 

tudo o que envolve o mundo” de modo a permitir  perceber o mundo de outro modo e 

em diálogo com a fantasia, o jogo e a imaginação, portanto todos somos capazes de ler 

mesmo que a palavra lida carregue a visão do outro, e lemos de diferentes maneiras, 

individualmente, junto, com ou para o outro, e nessa ótica trataremos nas próximas 

linhas a relação entre leitura e literatura.  

Leitura e Escrita  

Para dizer de nossa escolha por abordar a alfabetização em diálogo com a 

literatura, vale tratar, mesmo que brevemente, dos sentidos da alfabetização postos em 

circulação. 
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Na década de 1980, é produzida a pesquisa de Emilia Ferreiro pautada nos 

estudos de Jean Piaget e consubstanciadas no livro “Psicogênese da Língua Escrita”. 

Nele a autora considera a escrita como um objeto de conhecimento, ou seja, como um 

alvo da atividade intelectual que vai sendo construído de modo evolutivo pela criança 

passando pelas diferentes hipóteses da escrita. Essa teoria reforça a crítica ao 

diretivismo em alfabetização, segundo a própria autora: 

Não se deve deduzir a partir desses estudos que subestimamos a 

importância da escola. No entanto, o papel da escola não 

deveria ser o de dar inicialmente todas as chaves secretas do 

sistema alfabético, mas o de criar condições para que a criança 

as descubra por si mesma (FERREIRO, 2001, p. 60) 

 

Tal pressuposto preconiza que a criança é capaz de, por si mesma, e 

progressivamente, construir a representação da escrita ao entrar em contato com a 

língua escrita em seus usos sociais. Tal concepção de alfabetização culminou na 

rejeição à utilização metodologias que sistematizassem o processo de aquisição da 

escrita, uma vez que o papel ativo do sujeito no processo de elaboração individual da 

escrita foi (super)valorizado em detrimento ao processo de mediação pedagógica. 

Em seu estudo Ferreiro (2001) privilegiou as produções espontâneas das 

crianças, respeitando os estágios de desenvolvimento psicológico, ou seja, a criança 

escreve tal como acredita que pode ou deve escrever certo conjunto de palavras, sem a 

ajuda ou orientação de outra pessoa, pressuposto este, que circula hegemonicamente na 

educação brasileira.  

Em outra direção Luria (1998) discute os modos como a criança vai se 

apropriando do uso funcional ou instrumental da escrita antes mesmo de dominar a 

técnica em si, ou seja, “um adulto escreve algo se ele quiser lembrar-se dele ou 

transmiti-lo aos outros” (p. 99), mas na criança a função transmissora de informações 

desenvolve-se bem mais tarde, enquanto que a primeira a precede em seu 

desenvolvimento funcional. 

Para Luria (1998) a escrita é uma habilidade ou função que se realiza 

culturalmente por mediação, escrever significa dominar o complexo uso cultural de 

signos auxiliares da memória e, ao mesmo tempo, comunicam-se ideias a outrem, 

portanto essa prática – da escrita – precisa ser ensinada.  
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Nesse caminho, a tese de Smolka (1989) “A alfabetização como processo 

discursivo”, que partindo de suas investigações, sentiu a necessidade de analisar a 

questão da alfabetização em uma perspectiva teórica da Enunciação e da Análise do 

Discurso, compreendendo que alfabetizar implica leitura e escritura, momentos 

discursivos, a aprendizagem vai se constituindo através dos momentos discursivos, de 

interlocução, de interação ou seja, no próprio processo de aquisição nas relações de 

ensino entre professor e criança. (SMOLKA, 1989).  

No nosso caso, o da leitura, no livro “Leitura e Desenvolvimento da 

Linguagem”, Smolka (1989) aponta que essa prática/atividade alavanca o 

desenvolvimento das crianças. Na análise mais ampla sobre as práticas sociais da 

leitura, a autora explicita que 

 

Neste contexto teórico, a Atividade é, num sentido mais abrangente, a 

unidade vital característica do organismo. No sentido psicológico 

especificamente humano, a atividade pode ser concebida como um 

processo dinâmico que integra às características sócio-interativas e 

individuais-cognitivas das condutas humanas, e que se configura 

nas/pelas diversas formas da interação social – material e mental [nas 

quais inserem-se, também, as práticas/atividades de leitura] 

(SMOLKA, 1989, p. 27). 

Consideramos fundamental, nesse sentido, os conceitos de produção cultural, 

instrumentos e desenvolvimento humano para discutir o que compreendemos como 

prática/atividade de leitura. Lembrando que Smolka referencia que a linguagem não 

pode ser tida somente como instrumento de ação, mas sim de constituição, de 

(inter/oper)ação na relação com o outro no movimento de significação e produção de 

sentidos pois  

 A linguagem tem a propriedade de remeter a si mesma, ou seja, fala-

se da linguagem com e pela linguagem. Ainda, o homem fala de si, se 

(re)conhece, se volta sobre si mesmo pela linguagem. A linguagem 

nem sempre comunica, ela não é transparente; ela significa por meio 

do "não dito" e não necessariamente significa por meio do que é dito. 

Podemos dizer que ela funciona, às vezes, por si, produzindo 

múltiplos efeitos, múltiplos sentidos [...] e sentidos se produzem 

com/por ela, nela e "fora" (ou além) dela. (SMOLKA, 1995, p.19-20). 

 

Essas proposições nos ajudam a compreender a atividade de leitura e da escrita 

como um processo de constituição sócio-histórica e de produção de sentidos que 

acontece na diversidade dos contextos de sua produção. É nessa articulação das 
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dimensões material e biológica com as dimensões simbólica e cultural, portanto, que 

entendemos a leitura como prática discursiva, como trabalho simbólico. 

Nessa direção, os momentos de leitura colocam-se, fundamentalmente, como 

espaço educativo e não apenas como local de lazer ou prazer. Na escola, ensinamos os 

conteúdos historicamente produzidos e a leitura da literatura, nesse sentido, deve ser 

compreendida como atividade humana, portanto ensinada como um modo de 

conhecimento.  

Com relação ao ensino da leitura e da escrita especificamente, daremos a ver na 

próxima seção, os registros de uma professora (que vem a ser uma das autoras) de 

segundo ano do ensino fundamental, sobre práticas mobilizadas em diálogo com os 

pressupostos teóricos assumidos concebendo a literatura na constituição dos sujeitos, e 

nesse caso, especificamente no processo de alfabetização. 

Ensino da leitura, subjetividade e a literatura 

As crianças são agitadas, parecem não estarem acostumadas com a 

prática diária de leitura, tenho que parar diversas vezes para chamar a 

atenção de um ou de outro que dispersa os demais, vou propor de 

construirmos juntos um “cantinho da leitura”, acredito que dessa 

forma pode ser que signifiquem de maneira diferente a relação com os 

momentos de leitura. (caderno de registros, 15/02/2019) 

 

Início de ano, uma turma com 23 alunos com idades entre 6 e 8 anos, bairro 

periférico em uma cidadezinha do interior paulista, são à esses estudantes que a 

professora se refere no registro destacado acima. O que chama atenção neste recorte é a 

constatação da professora de que as crianças “não estão acostumadas com a prática 

diária de leitura”, mas não seria o papel da escola a imersão dos educandos com formas 

variadas de leitura? Nesse caso, consideramos a importância da escola a partir do que 

nos ensina Leenhardt (2006, p. 22) "a atividade de leitura é eminentemente social. Ela o 

é pela aprendizagem que todo leitor atravessou nos diversos ciclos de sua formação e de 

sua escolaridade". 

Por tantas vezes se ouve em espaços educativos a frase “a criança não lê”, 

quando essa criança cresce e se torna jovem, ouve-se que “ o jovem não gosta de ler”, 

quando finalmente se torna um adulto, que “o adulto lê pouco ou quase nada”, sobre 

isso, as autoras Fanny Abramovich e Vivina de Assis Viana, fazem uma crucial e 
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significativa consideração a esse respeito, que é preciso acabar com esse fato de que 

todo mundo lava as mãos e espera que miraculosamente a criança leia num mundo que 

não lê (ABRAMOVICH, 1995, p. 10).  

Há outra forma possível de se pensar a relação com a leitura e nesse sentido, 

aproximando o processo de alfabetização ao trabalho com literatura, Smolka (2012) 

contribui ao enfatizar que para compreender os processos de ensinar e aprender a 

linguagem escrita é preciso olhar para dentro da sala de aula, pois uma prática 

discursiva em alfabetização deve considerar que nesse processo estão envolvidos 

sujeitos que se constituem e agem na palavra.  

E se pensando no trabalho realizado pela professora alfabetizadora, sua tarefa é 

atravessada pela relação com a linguagem num movimento vivo e ininterrupto 

(BAKHTIN, 1999), pois é arena de trabalho do professor onde circulam as palavras, os 

textos orais, escritos e lidos, e nessa ótica, se pensando na formação do leitor, a 

perspectiva discursiva possibilita a compreensão dos modos de aprender das crianças. 

Vigotski (2007), ao destacar a importância dessas relações de ensino, traz a ideia da 

mediação como produção e circulação de sentidos, o que sempre acontece na relação 

entre sujeitos que internalizam modos de ser e, no caso da escola, os conceitos 

científicos sistematizados como fundamentais para a aprendizagem, corroborando que a 

construção do conhecimento ocorre a partir da interação entre as pessoas.  

Nesse sentido, é possível afirmar que a mediação do professor é primordial para 

a constituição do sujeito leitor. Segundo Petit (2008, p.148) “um mediador pode 

autorizar, legitimar um desejo inseguro de ler ou aprender, ou até mesmo revelar esse 

desejo. E outros mediadores poderão em seguida acompanhar o leitor, em diferentes 

momentos de seu percurso”, e na escola é o professor quem deve assumir 

deliberadamente este papel. 

Esse pressuposto leva-nos a considerar aspectos fundamentais ao que se entende 

por ensino da escrita e da leitura, Magnani (2001), nos diz que há que se ensinar, 

também, o gosto pela leitura da literatura uma vez que a literatura possibilita a 

fabulação como complemento da vida real, enriquecendo o olhar daquele que lê. Nessa 

ótica, se faz necessário a atitude da professora em propor “o cantinho da leitura” no 

processo da alfabetização, pois quando se faz junto, se lê junto, a valorização do ato de 

ler assume outra dimensão. 
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A proposta da construção do canto de leitura se consolida e a professora registra: 

Hoje foi muito diferente, todos se sentaram no grande tapete, 

ajeitaram-se nas almofadas, deixamos a sala em luz ambiente, todos 

estavam com a atenção voltada para a leitura e ao final discutimos a 

história e escutei seus pontos de vista. (caderno de registros da 

professora, 25/02/2019) 

 

Mas por que “foi muito diferente”?, porque a partir da necessidade de sua turma, 

a professora toma sua prática como objeto de reflexão e propõe uma maneira diferente 

de colocar em circulação a leitura no contexto da sala de aula. 

Pensar na leitura em sala de aula é pensar no “caráter social na leitura de uma 

obra/texto justifica-se, pois, ao ler, o leitor se coloca como participante do diálogo que 

se estabelece em torno de um determinado texto” (FIORIN, 2016, p. 8). Sua 

compreensão não advém da subjetividade, advém de tantas outras compreensões, de 

tantos outros textos que já leu. No entanto, se a leitura é social, partilhada, ela também 

mantém a singularidade do leitor que, ao mobilizar-se nesse diálogo, retribui com uma 

resposta ativa, tornando-se singular.  

Por uma prática de alfabetização discursiva  

Cada sujeito que lê significa a partir de suas referências, de uma dada condição 

de produção, marcado em um determinado tempo e espaço, em uma determinada 

sociedade, histórica e cultural, “assim, o leitor torna-se também responsável pela 

produção de sentidos do enunciado, sentidos que ele constrói no encontro com o texto, 

com o outro que o texto corporifica” (BESSA, 2016, p.105). Da mesma forma que o 

leitor traz as marcas dessa condição, ele também irá marcar o texto projetado pelo autor, 

carregado pelas suas próprias marcas na história, ao colocar para o diálogo o “autor de 

um texto interage com o seu possível leitor, antecipando uma resposta” (BESSA, 2016, 

p.105).  

À medida que diferentes leituras circularam e circulam na sala de aula, que estão 

e são disponibilizados no canto da leitura, marcas desta nova relação estabelecida foram 

evidenciando-se nos registros escritos dos alunos, analisemos uma produção de texto a 

partir da leitura da literatura “Pedro vira porco espinho” escrito por Janaina Tokitaka, 

neste livro é abordado a temática das transformações das emoções, conta a história de 

Pedro, um menino que vive sua rotina de criança, mas quando algo lhe acontece 
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diferente do esperado, Pedro vira porco-espinho. A discussão acerca da leitura foi longa, 

todos queriam dizer “eu vira porco espinho quando...”, a escrita foi a forma de colocar 

em letras o que queriam dizer, portanto escrita mediada pela literatura. Vejamos a 

imagem de algumas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças entram jogo proposto pela linguagem literária, dialogam a partir dos 

sentidos produzidos, por isso, o ensino da leitura precisa ser compreendido como modo 

de explicitação da interação e das relações dialógicas implicadas no texto, uma vez que 

é na sua materialidade que o leitor buscará pistas que evoquem sentidos a fim de 

compreender o que lê. O texto, nesse sentido, provoca respostas de seu leitor no jogo 

entre leitor e autor. Mediados pelo texto é que a compreensão se produz, uma vez que 

“compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra” (BAKHTIN, 2014, p. 

137). Os alunos propõem ainda registrar “quando a professora vira porco espinho”: 

Figura 19 - atividade do aluno C fotografada pela professora. 

 

 

A MINHA PROFESSORA VIRA PORCO ESPINHO QUANDO CHOVE DE MAIS. 

O processo de produção de textos escritos traz a presença do sujeito da/na 

linguagem em direção a um outro, no caso, a professora, estabelece vínculos, evidencia 

Figura 17 - atividade do aluno A fotografada pela professora. 

EU VIRO POCO ESPINHO QUANDO EU CHEIRO CHULÉ. 

Figura 18 - atividade do aluno B fotografada pela professora. 

EU VIRO PORCO ESPINHO QUANDO TENHO MEDO DE CACHORRO ME 

MORDER. 
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a relação de ensino entre professora e aluno e revela suas interlocuções. Portanto, como 

nos diz Goulart (2000, p. 161) 

Pode-se assim pensar ao mesmo tempo a ação do sujeito na linguagem 

e a ação da linguagem no sujeito: a linguagem constituindo-se no 

sujeito e sendo constituída pelo sujeito abre a perspectiva de pensar o 

sujeito na linguagem e da linguagem. Desse modo, é possível postular 

que as crianças no processo de apropriação da linguagem escrita 

deixem marcas das suas atividades na construção dessa modalidade de 

linguagem. 

 

Analisando a escrita da criança sobre a professora, é possível compreender que a 

leitura da literatura se constitui nesse movimento, no entrecruzar dos fatos da vida com 

a palavra literária, possibilitando o alargamento da fronteira entre o real e o fictício, 

entre a vida e a arte, entre o cotidiano do aluno e a palavra literária, em que as crianças 

deixam marcas e são marcadas e constituídas. 

Em torno da leitura como um lugar de diálogo, como um ato 

responsável e responsivo; da leitura como lugar de libertação e de 

busca pela palavra outra; da leitura e da palavra literária como 

possiblidades de construção de sentidos. É possível e preciso construir 

diferentes relações de escuta (ativa e respondente) com a leitura, 

provocando leitores a dizerem a da palavra, mexendo nos sentidos, 

experimentando as fronteiras dos gêneros, deixando entrever o mundo 

e as relações humanas numa perspectiva oblíqua, construindo olhares 

enviesados. (SCHERMA, 2016, p. 52). 

 

Essa passagem reafirma nossa posição no que se refere a importância da 

literatura para a constituição da subjetividade. Ou seja, a literatura não é somente 

constitutiva do sujeito leitor, ela é constitutiva do seu intelecto, portanto da sua 

subjetividade; ela exerce importante papel na compreensão de mundo e nos processos 

constitutivos do leitor, da liberdade, sobre isso a professora registra em seu caderno: 

 

Passados mais de um mês da construção do canto da leitura, consegui 

parar para escrever sobre ele: todos os dias quando chego na sala de 

aula, a primeira pergunta é “professora, qual a história de hoje?”, eles 

me cobram que a leitura seja diária e o movimento de levantar da 

carteira e sentar no tapete para a leitura adquiriu um novo sentido, 

sempre deixo que digam suas impressões sobre o lido, essa abertura 

me permite conhecer com mais intensidade cada um de meus alunos, 

pois suas compreensões são atravessadas pelas histórias de vida. No 

decorrer da aula, ao findar de cada atividade, deixo que se dirijam ao 

espaço destinado a leitura e que escolham o que querem ler, que 
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explorem o espaço e os livros, leem juntos, leem para/com o amigo, 

leem individualmente, permito essa relação também de escolha. 

(caderno de registro da professora, 25/05/2019) 

 

Uma vez que defendemos que a leitura e escrita necessita ser ensinada nas 

escolas, pois, enquanto atividade social precisa ser ensinada, sendo fundamental 

compreender por que devemos consolidar a aprendizagem da leitura e da escrita como 

direito dos alunos da escola pública de educação básica. Depois de tecer as reflexões 

sobre a prática da leitura escolar, tendo como horizonte sua função social e a construção 

da subjetividade do leitor, consideramos que as relações de ensino, no caso o ensino da 

leitura, são constitutivas do desenvolvimento dos sujeitos, uma vez que as práticas de 

leituras possibilitam o acesso aos conhecimentos e à cultura escrita. Nesse sentido, ler é 

um ato de compreensão, em que o aluno que lê se implica e se posiciona de acordo com 

os valores ideológicos do seu grupo social, de sua cultura, de seu povo (BESSA, 

ALVES E SILVA, 2016).  

Defendemos, portanto, que o trabalho de leitura e escrita seja realizado, 

possibilitando que os sujeitos leiam variados gêneros constantemente, principalmente 

no processo de alfabetização, inclusive enfatizando o papel transformador da leitura da 

literatura, pois  

Esse alargamento para leituras e palavras outras é a potência para a 

ruptura da monologia, para a quebra das letras homogêneas, 

cristalizadas e domesticadoras. Possibilitar a outros sujeitos que se 

constituam como sujeitos leitores-respondentes, que digam a sua 

palavra, que construam olhares alargados para sua existência 

cotidiana, é fomentar a força da derrubada de limites da cidade das 

letras. (SCHERMA, 2016, p. 51) 

 

Petit (2008) em suas entrevistas evidencia o valor da literatura a outras culturas. 

Em diversos relatos de jovens a autora destaca o papel da leitura da literatura como uma 

verdadeira abertura ao novo. Em outras palavras corroboramos com Bakhtin e 

defendemos a liberdade da leitura, dos gestos de empatia que a literatura 

carinhosamente provoca, 

Ver axiologicamente o mundo dentro dele tal qual ele o vê, colocar-

me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o 

horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se 

descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente 

concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu 
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conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. (BAKHTIN, 

2003, p.23) 

 

Nessa intimidade do autor-texto-leitor, a primeira atividade estética que permite 

essa atividade é a compenetração, nessa interação com o texto, nas tentativas de 

compreensão das histórias, dos personagens, vê-se o outro e se coloca no lugar dele, 

adentrando no caminho interior do outro, quase se fundindo a ele (BAKHTIN, 2003, 

p.24). Segundo o próprio autor, 

[A compenetração] pode me motivar para um ato ético: para a ajuda, a 

consolação, uma reflexão cognitiva, mas de qualquer modo a 

compenetração deve ser seguida de um retorno a mim mesmo, ao meu 

lugar fora do sofredor, e só deste lugar o material da compenetração 

pode ser assimilado em termos éticos, cognitivos ou estéticos. 

(BAKHTIN, 2003, p.24)  

A experiência simbólica vivida pela leitura de obras literárias diversas provoca 

no leitor seus, nossos, próprios pensamentos, angústias, enfim a compenetração às vidas 

alheias. A leitura da literatura, como experiência simbólica possibilita a imaginação, a 

criação, assim como também a elaboração de sentimentos, vejamos a seguir uma 

produção escrita mediada pela leitura do livro “Mania de explicação” de autoria de 

Adriana Falcão, nele uma menina vai construindo conceitos para algumas palavras às 

vezes de difícil de compreensão para aqueles que estão começando a entender o mundo 

e ao fim ela não consegue explicar o que é o amor. Essa leitura mobilizou diversas 

discussões e cada um tinha sua própria definição para o amor: 

 

 

 

 

 

A elaboração da criança se dá na relação com a professora e com os colegas, 

eles primeiro discutem, colocam suas opiniões, dizem de si, negociam os sentidos da 

palavra “amor”. É por meio das palavras que se imagina em condição distinta da própria 

realidade, uma vez que a linguagem possibilita aos homens a possibilidade de criar 

utopias, recriar o futuro. É com/pela linguagem que os sujeitos refletem o passado, o 

presente e projetam o futuro. A poesia e a literatura fantástica possuem uma força 

Figura 20 - atividade do aluno D fotografada pela professora. 

ERA UMA VEZ UMA MENINA QUE FAZIA FORMAS DE EXPLICAÇÃO QUE UM DIA ELA NÃO 

SOUBE O QUE QUE É O AMOR MAS EU SEI O QUE É AMOR AMOR É UM SENTIMENTO 

PELA PESSOA O AMOR É BONITO. 
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política subversiva, pois, “a magia da palavra nasce do uso imprevisto. Palavra 

totalmente nova ou palavra saída de contexto e de significação rotineira. Palavras a 

regenerar incessantemente. Linguagem perpetuamente a caminho, que se cria e que 

cria” (HELD, 1980, p.203).  

Dessa forma, há que se (re)conhecer as concepções de linguagem e a admissão 

de uma delas, pois isso significa um caminho orientado para a compreensão das práticas 

de alfabetização a serem vividas e narradas por professores alfabetizadores e seus 

alunos em processo apropriação da escrita, pois, 

 

[...] pode-se dizer que estamos longe, no campo da alfabetização, de 

reconhecer práticas e pesquisas que levem em conta as diferenças e de 

escapar de teorias que definem os sujeitos (professores e crianças) e as 

práticas de aprendizagem- ensino. O discurso cientifico tornado oficial 

se sobrepõe à vida na escola e faz dos sujeitos apenas objetos, 

definindo seus destinos, suas características. (GONTIJO; COSTA, 

2017, p.93).  

 

Este artigo é uma opção política, de romper com os esquemas teóricos 

estruturantes da vida dos sujeitos, de conceber a escrita como produto cultural social e 

não psicologizante individualista, em que se perpetua o referencial teórico psicogenético 

construtivista e hegemônico, porque aqui defendemos a alfabetização como processo 

discursivo, desse modo, entendemos ser possível afirmar que no processo de 

alfabetização a leitura literária possibilita construir outras realidades segundo anseios, as 

palavras fantásticas desenham outros mundos possíveis, mostrando que a realidade 

vivida não é a única possível,  “por muito sonhar, desejamos tanto que inventamos. O 

desejo, não nos esqueçamos, é também fator de progresso. [...] O homem inventa, cria, 

descobre, precisamente porque está insatisfeito e porque sonha.” (HELD, 1980, p.168). 

Sonhamos de múltiplas formas no interior do texto fantástico.  

A literatura, portanto, tem a potência de agir a partir do real levando o leitor a 

experiênciar outras culturas, situações de vidas, tempos outros, tornando-se uma 

experiência simbólica, portanto, o trabalho com textos, no caso textos literários 

demanda a participação dos momentos de vida dos alunos – ou deveria participar – que 

predestinado dentro de seus grupos sociais possibilita abrir-lhes caminhos por antes 

nunca navegados portanto, as análises permitem afirmar que a leitura literária posta em 
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circulação é mediadora no processo da apropriação da própria língua como evidenciado 

pelos registros da professora e de seus alunos. 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar as atividades propostas na intervenção 

pedagógica “Consolidando a Alfabetização – as Sessentas Lições” adotadas pelas escolas 

Municipais de São Luís, identificando os encaminhamentos didáticos da referida proposta 

interventiva além de trazer uma situação prática observada em que a professora aplica 

atividades da referida intervenção. Desse modo, foi feito a leitura e compreensão do material 

didático das sessenta lições primeiramente, seguido da observação em uma sala do 3º ano da 

alfabetização de uma escola da rede pública municipal de São Luís que aplica o referido 

material. À luz de estudos de Jolibert e Jacob (2006), Smolka (2012), Bakhtin (2016), 

Gonçalves (2015), Melo (2003) dentre outros, se deu a compreensão e análise. Foi possível 

verificar, tanto nos encaminhamentos das Sessenta lições quanto na prática da professora 

observada, a existência de características comuns nas práticas alfabetizadoras: aos alunos é dado 

a tarefa de juntar letras e sílabas para formar palavras e frases.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Práticas Escolares. Leitura e escrita. 
 

Introdução 

Vivemos em uma sociedade letrada que demanda a interação competente 

dos seus sujeitos com o mundo da leitura e da escrita. Dessa forma, a alfabetização 

aliada ao letramento, torna-se imprescindível para o exercício da cidadania por meio da 

participação social, política e econômica, pois é na alfabetização que se inicia o 

processo de formação de leitores e escritores competentes.  

Nesse sentido, o desafio da escola, conforme afirma Gonçalves (2015) é 

tornar os domínios da leitura e da escrita parte da vida das crianças, sendo 

principalmente a sala de aula o espaço propício para essa aprendizagem. Com isso, é 

necessária uma atenção especial aos anos iniciais do ensino fundamental, pois é nele 
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que se inicia o processo de aprendizagem formal da língua apresentando-se ao aluno 

como aquisição primordial e fundamental no prosseguimento de seus estudos.  

Ao professor dos anos iniciais é dado o desafio de ensinar o sistema 

alfabético de escrita, sem que sejam deixados de lado os momentos de produção de 

textos coletivos e em grupos. Além disso, é sugerido que as crianças, desde muito cedo, 

se arrisquem a escrever textos individualmente, mesmo que ainda não dominem os 

princípios do nosso sistema de escrita.  

Essas sugestões procedem da constatação de que, “[..] em muitas escolas, os 

alunos têm poucas oportunidades de vivenciar situações de escrita de textos para atender 

a finalidades claras e a destinatários variados”. (LEAL; MELO 2007, p.16) 

Diante deste quadro, achamos oportuno investigar de que forma a 

intervenção pedagógica - as Sessenta Lições, adotada pelas escolas municipais de São 

Luís, pode contribuir para a consolidação da alfabetização de crianças e quais os 

encaminhamentos didáticos pedagógicos dessas lições. Dessa forma, traçamos como 

objetivo analisar as atividades sugeridas no material didático Sessenta Lições, 

identificando os encaminhamentos didáticos dessa proposta, além de trazer uma 

situação prática observada, em uma turma do 3º ano da alfabetização, em que a 

professora aplica atividades da referida intervenção. 

Conforme nos direciona Jolibert e Jacob (2006, p.179): “[...] aprende-se a 

ler, lendo; aprende-se a escrever, escrevendo, e, também, a ler, escrevendo e a escrever, 

lendo”. Assim, se as atividades de leitura e escrita, proposta pelas Sessenta Lições, 

forem desenvolvidas nessa perspectiva, poderá proporcionar a curiosidade, o 

envolvimento, uma participação mais efetiva e o consequente avanço da proficiência 

leitora e escritora dos alunos que participam dessa proposta de intervenção pedagógica.  

No que diz respeito à metodologia da pesquisa, foi realizada a leitura e 

compreensão do material didático das sessenta lições primeiramente, seguido da 

observação em uma sala de aula do 3º ano da alfabetização da rede pública municipal de 

São Luís que aplica o referido material. 

 

Encaminhamentos didáticos das atividades propostas nas Sessenta Lições e o 

trabalho prático em uma sala de aula: resultados e discussões 

 

No contexto dos anos iniciais do ensino fundamental, têm sido empreendido 

pelas escolas municipais a intervenção pedagógica Consolidando a Alfabetização - 
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Sessenta Lições, destinado especialmente para as turmas do 3º ano, ano final do ciclo de 

alfabetização214, como uma forma de reforçar, corrigir e ampliar a alfabetização 

daqueles que, porventura, ainda não conseguiram resultados satisfatórios em sua 

alfabetização ao longo dos anos iniciais. As Sessenta Lições deverão ser trabalhadas 

com aqueles alunos que se encontram nessa condição, já que o prosseguimento para o 4º 

ano, depende da condição de estar alfabetizado.  

Com essa prerrogativa as lições são aplicadas com os alunos que assim se 

enquadram, seguindo orientações previstas no próprio material: uma única lição é 

aplicada por dia, até completar as sessenta lições estabelecidas. Além disso, é indicado a 

aplicação com um grupo de até 15 alunos, com a duração de 1 hora e 30 minutos para 

cada aula que se organizam da seguinte forma: (1) ouvindo histórias “leitura deleite” - 

20 minutos; (2) consciência fonológica - 15 minutos; (3) Alfabeto - 5 minutos; (4) 

compreensão da natureza alfabética do sistema de escrita - 20 minutos; (5) leitura - 15 

minutos; (6) fechamento da aula - 5 minutos. 

Nesse contexto, são direcionadas também os textos que deverão ser lidos 

pelo professor, com a justificativa de que a criança, ao ouvir a leitura do professor, 

“aprenderá a ouvir com atenção, a usar a espontaneidade e entonação adequada quando 

for autônomo e poder ler textos diversos e, desenvolver atitudes e disposições 

favoráveis à leitura” (São Luís, Sessenta Lições215, 2018). Esses textos, são indicados 

no material, distribuídos por dia, como demonstra o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Sugestões de textos para serem lidos distribuídos por dia 

 

Dia Título dos textos Dia Título dos textos Dia Título dos textos 

1º O sapo encantado 21º João e o mico 41º A vaca que virou omelete 

2º  Nosso amigo Chico  22º O segredo das velhinhas 42º As regras do jogo 

3º  A sapa Cristina 23º Gigi-coruja 43º O diário de Gigi 

4º  Fofinha 24º A história do dragão 44º A ratinha Ritinha 

5º  Supermaneco 25ª A coruja e a Águia 45º Os monstrinhos 

 
214 No artigo, o 3º ano está incluso no Ciclo de Alfabetização porque, de acordo com a proposta 

Curricular da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, da rede pública Municipal de São Luís, ele 

ainda se encontra no Ciclo contemplado em três anos (1º; 2º; 3º). Embora a BNCC venha indicar que 

agora o Ciclo de alfabetização é apenas o 1º e o 2º ano. 

215 O referido material é uma espécie de apostilha e não possui numeração nas páginas 
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6º  Xula e os gnomos 26ª Outono vai-e-vem 46º A raposa e a onça 

7º  A menina sem jeito 27ª A lenda do espelho 47º O bicho Folhagem 

8º  Amigo computador 28º Biquinho 48º O dragão de estimação 

9º Um conto de fadas 29º Receita de felicidade 49º Um caso sério 

10º  Cavalo-marinho 30º Estrelinha, estrelinha 50º O disse-que-disse 

11º  A princesa Raposinha 31º O pescador de estrelas 51º A cigarra e a formiga 

12º  O feijãozinho 32º A história de José 52º Gata Maria Preta 

13º  Jaci e Peri 33º Macacos me mordam! 53º O bicho-Papão 

14º  O girassol 34º O curumim 54º Um cachorro diferente 

15º  A sopa de pedra 35º Marte invade a terra 55º A operária padrão 

16º O herói da Xula 36º O mico-leão 56º O caminho de volta 

17º O caso Cigarra 37º O menino do não 57º Rock in Amazônia 

18º O pulo do gato 38º A história do ovo 58º A pescaria do sol 

19º O mágico atrapalhado 39º O pão nosso 59º O fim do mundo 

20º Didi, a minha babá 40º Rosa Linda 60º Que rei sou eu? 

 

Fonte: Organizada pelas autoras a partir do material “sessenta lições” de São Luís 

 

Os textos descritos foram selecionados a partir da coleção “Nana Nenê - 

Uma história para cada dia” da autora Sônia Robatto, editora Globo. São história 

infantis - literatura infantil, que estimulam a imaginação da criança. Eles têm indicação 

de serem “Leitura Deleite”, onde os alunos deverão: “ouvir a história com atenção” 

adequada para identificar os elementos da narrativa e “aprender a fazer leitura oral, com 

expressividade e entonação”.  (São Luís, Sessenta Lições, 2018). 

Segundo a sugestão do material, para o “momento deleite”, o aluno é 

convidado a ouvir, como condição fundamental para que haja o aprendizado. No 

entanto, é importante lembrar que tudo deve ser feito com muito cuidado, de maneira 

equilibrada, sem inferiorizar a criança. A participação ativa do aluno nesse processo é 

fundamental para a sua aprendizagem, por isso, a escola deve oportunizar não somente 

momentos para ouvir, mas também momentos em que o aluno/a seja o leitor e o 

escritor.  

Dentre os encaminhamentos didáticos sugeridos ao professor alfabetizador, 

responsável pelo desenvolvimento das Sessenta Lições com os alunos, estão: tornar a 

rotina de ouvir histórias em um momento de muito prazer; falar com entusiasmo sobre a 
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história a ser lida, esperar que todos olhem para a professora e ler com bastante 

expressividade e entonação; apresentar o título do texto e levantar hipóteses sobre seu 

conteúdo; leitura oral, do texto, pela professora; confirmar ou não hipóteses levantadas; 

ouvir a opinião dos alunos sobre a história ouvida; fazer perguntas que foquem: quem 

(personagem/narrador), onde (lugar), quando (tempo), porque e como; entregar aos 

alunos, o título do texto escrito em uma ficha e um envelope; propor aos alunos 

colecionar os títulos, guardando no envelope, para que possam saber, depois, quantas 

histórias ouviram. (São Luís, Sessenta lições, 2018) 

Com base nos direcionamentos pedagógicos descrito acima, contidos na 

referida intervenção, trazemos o alerta de Jolibert e Jacob (2006, p.179) quanto ao 

processo de aprendizagem, afirmando que a: 

 
[...] concepção de aprendizagem, centrada no aluno e na sua atividade, 

obviamente se contrapõe à concepção condutista de uma 

aprendizagem por inculcamento, repetição, memorização mecânica e 

modelagem da massa, supostamente leve, do cérebro das crianças. 

 

 Dessa maneira, de acordo com a referida autora, a aprendizagem é vista 

como um processo, se forem permeadas das seguintes características: 

 
Significativo: aprende-se quando a aprendizagem nova tem sentido na 

vida do aprendiz, quando se articula com as suas aprendizagens 

prévias e ele sente que vai servir para alguma coisa. 

Ativo: isto é, uma construção inteligente por parte do aprendiz que 

busca respostas para as suas interações com o mundo; cada criança 

auto-aprende, constrói suas competências e seus conhecimentos por 

meio de sua ação. 

Interativo, social: uma criança aprende interagindo com seus colegas, 

com a sua família, com a sua comunidade e, evidentemente, com a 

ajuda do professor. 

Reflexivo: aprende-se refletindo sobre o que se aprende e sobre como 

se realizaram as aprendizagens (metacognição), sistematizando o que 

foi obtido. (JOLIBERT; JACOB, 2006, p.179) 
 

Essas condições servem como direcionamento para toda escola e para todo/a 

professor/a comprometido com a aprendizagem significativa de seus alunos/as, uma vez 

que, nessa perspectiva, as crianças são vistas como ativas, cheias de iniciativas, 

inteligentes, curiosas e capazes de aprender e buscar muito mais do que, porventura, lhe 

é solicitado.  

A partir desse conhecimento dos processos de compreensão leitora e de 

escrita, a leitura é concebida, “[...] como uma busca, desde o começo, do significado de 
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um texto, em função dos interesses e das necessidades do leitor que se utiliza de várias 

categorias de informação (não apenas letras) e de diversas estratégias”. Do mesmo 

modo, a escrita é, na realidade, “[...] um processo dinâmico, uma produção de textos, 

concebida como a busca, de entrada, de adequação do texto produzido ao destinatário, 

ao propósito do autor, ao tipo de texto escolhido (carta, cartaz, notícia, história, etc)” 

(JOLIBERT; JACOB, 2006 p. 180) 

Então, se atentarmos para a concepção de leitura como processo 

significativo, ativo, interativo, social e reflexivo como propõe a autora supracitada, 

teremos a compreensão de que o professor não ensina a criança a ler, ele apenas o ajuda 

nas suas interações com os colegas e com outros leitores, facilitando o contato delas 

com muitos textos e ajudando-as na estruturação desse processo de resolução de seus 

questionamentos e dúvidas. 

 Dentre os dados obtidos nas observações feitas, em uma sala do 3º ano da 

alfabetização, apresentamos duas situações:  

 

Representação de uma atividade de leitura desenvolvida em: 04/04/19 
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A aula iniciou com a leitura em voz alta, feito pela professora, do texto: a sapa Cristina do 

material “as sessenta lições”. Em seguida, a professora começa explorar com as crianças a 

ideia de frase. Cada aluno fez uma frase oralmente. Logo depois, a professora colou 

palavras do texto (fichas didáticas) no quadro. Leu as palavras com as crianças. Seguindo, 

foi dado um bingo para as crianças com letras – a cada letra sorteada, os alunos marcariam 

com um grão de feijão. O bingo seguiu com a professora mostrando as letras sorteadas e os 

alunos procurando no seu bingo; quem tinha a letra comemorava com entusiasmo. 

Obs.: a organização da turma para essa atividade, estava, a maioria, em dupla e, um grupo, 

com 8 alunos, que são aqueles que, segundo a professora, possuem “mais dificuldade” e 

precisam de uma maior atenção para avançar. Ao terminar essa atividade a professora 

desfez esse grupo, ficando toda a turma em dupla (agrupamento produtivo) 

A professora entrega um envelope com palavras para cada dupla, e explicou que 

eles deveriam formar frases com as palavras do envelope. Eram frases do texto lido e 

comentadas pela professora. Os alunos conseguiram formar as frases, partindo das palavras 

contidas no envelope. Seguido a isso, a professora entrega fichas didáticas com as mesmas 

frases digitadas (4 frases) solicitando que os alunos fizessem primeiramente a leitura 

silenciosa, seguida da leitura em voz alta e para isso foi escolhendo as duplas que deveriam 

ler.  

 A imagem abaixo demonstra a ficha com as frases: 

 

 

  

Fonte: organizado pelas autoras, 2019 

 

A aula deste dia foi basicamente de língua portuguesa centrada na leitura e 

na escrita. O texto utilizado tratava-se de uma narrativa que contava a história de uma 

sapa chamada Cristina que não gostava de se alimentar. Depois da leitura feita pela 

professora, não foi proporcionado os momentos de discursividade do texto para que 
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fosse debatido com as crianças questões importantes, como por exemplo: com que 

propósito a história foi escrita? Quem escreve esse tipo de história? Onde? Quando? 

Como? Com base em que informações? Como o escritor obteve as informações? Quem 

escreveu este texto? quem lê esse tipo de história? Por que o faz? Onde o encontra? Que 

tipo de resposta se pode dar ao texto? que influencia podemos sofrer devido a essa 

leitura? Em que condições esse tipo de história (gênero) pode ser produzido e pode 

circular em nossa sociedade? (...). Essas perguntas são importantes para que o trabalho 

com o texto não caia em mais uma forma meramente de análise de estrutura, pois são 

questões que possibilitam discutir a função do texto e como funciona na sociedade 

(SMOLKA, 2012) 

Vimos o esforço da professora em colocar situações em que houvesse o 

manuseio de materiais que possibilitassem a leitura e a escrita, conquanto, centrada em 

frases (uso do bingo, do envelope com palavras que compunham frases, de fichas 

didáticas). Com isso, acreditamos que o entendimento das professoras no que diz 

respeito à leitura é o conceito de que se ler quando se junta letras e sílabas para formar 

palavras e frases. 

 A proposta descrita acima, não representa a compreensão apontada por 

Jolibert e Jacob (2006, p.180): “a leitura é concebida como uma busca, desde o começo, 

do significado de um texto, em função dos interesses e das necessidades do leitor que se 

utiliza de várias categorias de informação (não apenas das letras) e de diversas 

estratégias”. Sendo assim, é importante que as situações de aprendizagem sejam 

também situações reais, que partam das vivências e que tenham significado claro, 

compondo aquilo que as crianças têm necessidade de resolver. 

Trabalhar e focar em frases logo após a leitura do texto, nos deu a ideia de 

que o objetivo da aula não contempla o escopo social dos textos e não os trata como 

elemento de comunicação, mas como fórmulas abstratas. Esse modelo de organização 

do trabalho pedagógico, não possibilita práticas sociais discursivas, ou seja, não se 

realizam como formas típicas de enunciados usados nas situações reais de comunicação. 

(SMOLKA, 2012). 

Quanto ao trabalho com o bingo, cujo objetivo era a identificação de letras 

do alfabeto de forma isoladas, podemos enfatizar que quando concebemos língua 

enquanto interação social esse tipo de proposta não tem significação, pois segundo esse 

entendimento, nós interagimos por meio da língua que a utilizamos não como língua 
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solta (letra, palavra) e sim numa estrutura que nos é dada por meio das diversas práticas 

sociais que participamos, isto é, por meio dos diferentes gêneros do discurso tão bem 

explicados por Bakhtin (2016).  

 Nessa perspectiva, não podemos utilizar a palavra isolada, pois ela funciona 

dentro de um determinado gênero e de um determinado texto, porque é por meio do 

texto que interagimos e não letras, palavras e frases. A partir desse entendimento, temos 

a possibilidade de um redirecionamento do trabalho dentro da sala de aula, ou seja, 

deixa de olhar apenas para língua isolada, numa frase, mas para um texto como um todo 

e como ele funciona na sociedade 

 

Representação de uma atividade de escrita ocorrido em: 08/04/19 

 

A turma foi organizada em dupla e um grupo com 8 crianças, as quais são as que tem 

“mais dificuldade” com a leitura e com a escrita; começa então a leitura do texto 

Supermaneco e os questionamentos orais a respeito dos personagens e do narrador da 

história. 

 Depois disso, a professora entregou fichas didáticas com o nome das crianças 

para que elas escrevessem no caderno os seus nomes completos. Em seguida, começou 

a brincadeira chamada “tome, tome qual é o seu nome?”; as crianças que eram 

apontadas falavam o seu nome, a professora repetia o nome silabadamente, marcando 

com palmas e, a turma falava quantas silabas tinha no nome chamado para que os 

alunos percebessem quantas sílabas tem o seu nome. Ex: Ma – ri – a  E- du- ar- da = 7 

sílabas; e assim foi feito com todos os alunos da turma; 

A atividade seguinte, foi com revistas, a professora pediu para as crianças procurarem 

nelas as letras dos seus nomes e, também o nome dos personagens da história lida. Para 

o grupo que tem mais dificuldade foi pedido letras, para o restante da turma foi pedido 

palavras. Obs.: era somente para identificar e não era necessário recortar as palavras. 

 Depois, foi entregue uma fichinha com o primeiro nome de cada criança (cada 

letra em um quadradinho) para que elas recortassem em sílabas. Algumas crianças 

separaram as silabas de duas em duas letras, embora algumas sílabas fossem com uma 

letra e outras com três ou mais. A professora percebeu isso e explorou no quadro, 

trazendo alguns exemplos em que a sílaba se formava apenas com uma letra; com duas, 

com três ou mais. 

 Posteriormente, a professora entrega para as duplas um envelope com figuras 

e nomes; os alunos deveriam associar o nome à figura. (eram seis nomes e seis figuras 

por envelope).  Para as duplas “mais avançadas”, assim que fizeram a associação, a 

professora solicitou que fizessem frases escritas no caderno. Para as crianças do grupo 

com ‘mais dificuldade”, ficaram apenas com a associação do nome à figura.  

 Segue algumas escritas do dia: 
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Fonte: organizado pelas autoras, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuação 
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Fonte: organizado pelas autoras, 2019 

 

 Essa turma se mostra bastante ativa, termina as atividades bem rápido, e a 

professora tem bastante materiais para mantê-los ocupados, pois tem recursos que ela 

mesma prepara: fichas didáticas, envelopes com gravuras (material das Sessenta 

Lições). A ênfase dada, mais uma vez, é no que diz respeito a decodificação, 

reconhecimento de letra, de sílabas, de separação de silabas, de fonemas, de escrita de 

palavras e de frases.  

  A professora se esforça para questionar os alunos e se esforça em explicar 

cada questão. Explicou o que é silaba e que as crianças deveriam ficar atentas aos sons 

quando se pronuncia a palavra. Esclareceu ainda, que quantas vezes se abrir a boca para 

dizer a palavra, corresponde ao número de silabas. Atenta também em expor a 

quantidade de letras das palavras, por isso, as fichas didáticas entregues para os alunos 

são marcadas por quadradinho.  

 Ex:  C A S A 
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  Percebemos que alguns alunos já fazem uma leitura em “voz alta” 

(proferição) bastante compreensível e já possuem capacidade de escrita. Porém, 

somente é solicitado a elas a escrita de frases. A esse respeito, nos alerta Mello, (2003 p. 

33): “Ler apenas para aprender a ler e escrever apenas para aprender a escrever 

configura-se como fazeres que podem ter sentido para o adulto que ensina, mas não para 

a criança que está aprendendo a escrever e a ler”.  

 Desse modo, não se percebeu a criação de condições necessárias para uma 

aprendizagem ativo-participativa dos alunos como pontua Jolibert e Jacob (2006, 

p.223), além de não “estimular uma prática efetiva e cotidiana de textos completos tanto 

para a leitura como para a produção” de textos de diferentes tipos, desde o início. 

 Como demonstramos nas imagens, a resposta dos/as alunos/as foi dentro do 

esperado, pois seguiram os encaminhamentos dado pela professora para a construção de 

frases; aparece nessa escrita, frases que foram enfatizadas pela professora, no momento 

de leitura magistral e, com construção simples: “o macaquinho é danado” (artigo + 

substantivo + verbo + adjetivo). 

 Por isso, percebemos a importância de organizar com as professoras 

projetos que articulem as atividades de prática da linguagem e que considere os 

interesses das crianças, pois é o que se espera de um trabalho pedagógico para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem comunicativa, com crianças ativas leitoras e 

escritoras exitosas.  

A forma dos professores alfabetizadores trabalharem a leitura e a escrita 

deve ser orientadas por perspectivas enunciativas, discursivas, que levem o professor a 

perceber que os elementos gramaticais possuem uma dimensão relacionada aos usos da 

língua e os significados que esses elementos ajudam a produzir. Desse modo, a ideia é 

que essa percepção leve o/a professor/a à razão de ser da língua, na qual o sentido e o 

uso do texto devem ser eixos principais que a alfabetização deve considerar. 

 

Considerações finais 

 

A alfabetização concebida como um processo não se limita apenas ao ensino 

de signos do alfabeto, mas que “o domínio da leitura e da escrita pressupõe o aumento 

do domínio da linguagem oral, da consciência metalinguística [..]” (SOLÉ, 1998, P.50). 
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Nessa direção, a criança alfabetizada é aquela que aprendeu a falar, ler e escrever de 

maneira competente. 

Na análise das atividades propostas pela intervenção e observação da 

prática, percebemos que o foco principal da alfabetização está em oportunizar a criança 

ouvir histórias, responder a questionamentos feitos pelo professor, reconhecer letras, 

sílabas, identificar palavras, ler palavras globalmente, ler pequenos textos. Estas 

propostas pedagógicas se distanciam de um processo significativo, interativo da criança 

com o texto.  

E ainda, na visão de Jolibert e Jacob (2006) ler é interrogar um texto em 

função de um contexto, ou seja, quem ler tem o propósito de encontrar resposta a uma 

necessidade pessoal, curiosa e direta com o texto. Por isso, no caso das crianças em fase 

de alfabetização, são elas que devem interrogar o texto e não o professor que as 

interroga, e ainda, em vez de somente identificar letras e sílabas solicitadas pelo 

professor, devem coordenar e buscar as diversas pistas que um texto oferece para a sua 

compreensão.  

 Por isso, nos questionamos se somente através dos encaminhamentos 

encontrados na intervenção consolidando a alfabetização - Sessenta Lições, os quais 

resumem-se a planos de aula que contemplam momentos de: leitura deleite (leitura pela 

professora); consciência fonológica (perguntas feitas pela professora aos alunos); 

trabalho com o alfabeto (identificar nome de letras); compreensão da natureza alfabética 

do sistema de escrita (identificar a frase como unidade gráfica) e momento de leitura 

(ler frases, identificar palavras em frases), podem dar conta de proporcionar a 

curiosidade, o envolvimento, a participação efetiva dos alunos e o avanço na 

proficiência leitora e escritora. 

A teoria histórico cultural nos lembra de como é importante que a 

alfabetização faça sentido para as crianças. Esse sentido, só pode ser alcançado se 

atender as suas necessidades e interesse. Trabalhar partindo do que as crianças 

vivenciam seria fundamental para chamar atenção e despertar o interesse delas. 

Vygostky (1995) adverte que, as atividades propostas na escola, muitas vezes, não 

alcançam as crianças, justamente por não atender as suas necessidades de 

aprendizagem. 

Dessa maneira, é preciso que repensemos as atividades de leitura e escrita 

sugeridas em sala de aula, para que seja oportunizado as crianças um processo de 
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aprendizagem em que cada um/a pode experimentar ser bem-sucedido/a, conhecendo 

cada passo do processo e os critérios para ter êxito. 
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Leitura literaria na creche - a creche como formadora de leitores de 

ouvido  

 

Jéssica Bruna Vasconcelos Vieira  

UERJ- FEBF  

  

Resumo: O presente artigo, busca discutir e relatar a relevância das práticas de leitura por 

fruição desenvolvidas na Baixada Fluminense. Para isso, desenvolvo em concordância com 

autores Antonio Candido, Nazareth Salutto, Bartolomeu Campos de Queirós e Patrícia Corcino 

uma linha de pensamento que trata da literatura como produção cultural, objeto humanizador e 

produtor de subjetividades. Através desses conceitos e as observações do campo tento responder 

as perguntas que surgem dessa observações e pontuar algumas características pertencentes a 

prática de leitura para leitores de ouvido.  

  

Palavras-chave: Leitor de ouvido. Leitura literária. Creche.   

  

Introdução  

  

Este artigo objetiva compreender como o espaço da creche pode se constituir 

como um espaço de formação de leitores. Minha intenção neste artigo é debater essas 

questões a partir da observação de eventos e estudo de material didático realizados 

durante meu trabalho de campo em uma creche municipal da Baixada Fluminense 

realizado durante o fim do primeiro semestre letivo e começo do segundo semestre do 

ano de 2018.   

  

Antes de nos aprofundarmos em nossa temática “leitura literária na creche”, 

primeiro precisamos entender o porque e a importância da literatura para a formação 

humana. Para isso iremos nos debruçar nos escritos de Candido e outros autores que 

também tratam da temática literatura e formação humana.  

  

A palavra literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo 

articulado. Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que 

geralmente se pensa. A organização da palavra comunica-se ao nosso 

espírito e o leva primeiro, a se organizar; em seguida, a organizar o 

mundo. (CANDIDO, 2004 p. 179).   
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Em o Direito à Literatura, Antonio Candido faz um paralelo entre o direito à 

leitura e a luta pelos direitos humanos. O autor faz uma análise entre as épocas e os 

comportamentos. Ele separa os tempos entre o que ele classifica como barbárie ao nosso 

momento atual. Onde a barbárie não é vista como “natural”, mas para algumas camadas 

sociais ela é comum, tolerável e invisível. “todos sabemos que a nossa época é 

profundamente bárbara, embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo de 

civilização” (p.172) Candido divide os direitos humanos entre os bens compressíveis e 

incompressíveis . Em diversos momentos em seu texto, Candido deixa claro que sua 

visão sobre a literatura não é utópica nem demagógica. Pelo contrário, ele fala sobre o 

poder dos discursos que estão sendo propagados junto às políticas de acesso à literatura.   

O fato é que cada época e cada cultura fixam critérios de 

incompressibilidade que estão ligados à divisão da sociedade em 

classes, pois inclusive a educação pode ser instrumento para 

convencer as pessoas de que o que é indispensável para uma camada 

social não é para outra.[...] Portanto, é preciso ter critérios seguros 

para abordar o problema dos bens incompressíveis, seja do ponto de 

vista individual, seja do ponto de vista social. (CANDIDO, 2004, 

p.175)  

  

Sendo assim fazem parte dos bens incompressíveis e fundamentais à vida 

humana o direito à casa, à comida, à liberdade individual, o direito à justiça, ao lazer, 

bem como à literatura “São bens incompressíveis não apenas os que asseguram a 

sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade 

espiritual”(p.176). Para o autor a literatura está intrinsecamente ligada a esses bens. Isto 

é, porque para Candido é através da leitura que nos tornamos genuinamente humanos. 

Seu conceito de humanização é:  

o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. 

(CANDIDO, 2004, p.182)  

  

Em seu ensaio Candido defende a literatura como algo tão vital quanto a água. 

Sem o prazer despertado pela literatura a nossa alma humana morre, assim como nosso 

corpo sem a água. É a leitura que nos transporta para outros lugares, que dá forças ao 
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pensamento e à imaginação. Ela é responsável por despertar os porquês que inquietam a 

alma. “ A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos 

torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.”(p.182)  

De acordo com Azevedo (2016, p.2 apud FRAGA, 2009, p. 335)  

Ler é atribuir significados, é interpretar o mundo produzindo sentidos, 

traduzindo fatos e imagens para sua própria codificação, tentativa de 

recontar a aventura humana por meio das linguagens”. Tais palavras 

nos permitem constatar o caráter humanizador da leitura, uma vez que 

nos conecta aos nossos semelhantes, que compõem a sociedade na 

qual vivemos, e ao universo em que estamos inseridos.  

  

Ambos os autores defendem a leitura como um direito fundamental, para eles ela 

é um instrumento pelo qual nos tornamos “humanos”. É um dos elementos pelos quais 

podemos nos constituir como grupo, despertando a sensação de pertencimento e divisão 

de pensamentos e valores. Apesar disso, os pilares da formação humana - numa 

sociedade letrada216- continuam bem distantes da incorporação da leitura como hábito 

natural/característico do que é ser “humano”.   

O que abre espaço para o seguinte questionamento se a leitura é assim tão 

fundamental por que em pleno séc. XXI seu papel formador esteja tão distante ou até 

mesmo invisível a certas camadas da população? E se ela é tão fundamental, por que 

não têm papel de destaque na formação humana? Sendo assim, não é sórdida nem 

ordinariamente que a relação entre a leitura por fruição e a escola seja tão rasa. Trata-se 

não apenas da velocidade das ações na nossa sociedade, que acaba impedindo o 

aprofundamento das relações, mas também uma questão de políticas públicas. Que 

lugares e que papel a literatura assumiu em nossa sociedade? E por que, mesmo depois 

de perder a característica assistencialista a creche ainda não é vista como espaço leitor? 

Se no senso comum o papel principal da educação infantil é o de pré-alfabetizar, não é 

de se estranhar que a literatura infantil seja vista também só com essa função.  

Moraes nos desperta ao fato de que alguns filósofos gregos temiam à literatura. 

Ela que até hoje é vista por certas camadas como algo perigoso.”Para Platão, a literatura 

representava uma séria ameaça à ordem do mundo grego” (MORAES, 2011, p.4) e, 

portanto não é à toa que ela não é difundida e por muitas vezes negada a algumas 

 
216 Já que a relação intrínseca entre cultura escrita e civilidad e é um conceito ocidental 

(ZILBERMAN,1994,p.66)   
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camadas sociais. Esse temor é gerado pelo poder atribuído a literatura, a capacidade que 

ela tem de despertar questionamentos e os mais diversos sentimentos/inquietações na 

mente humana “A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e combate, 

fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas” (CANDIDO, 

2004, p. 177). A autora também defende que no mundo atual não há espaço pro ócio, 

para o pensamento espontâneo ou para a contemplação. E o que são o ócio e 

contemplação senão elementos fundamentais para inserção na leitura? Quem lê sabe 

como é importante o silêncio e a quietude para melhor compreensão e absorção do que 

se lê. Ela defende que isso não é por acaso:  

A leitura do texto literário pressupõe o ócio, cada vez mais limitado 

pela sociedade capitalista, e justamente por isso a literatura passou a 

ser considerada como um luxo a que poucos podem dar-se, o que 

resulta em toda uma geração de seres humanos formados apenas pela 

ideológica programação televisiva e pelos maniqueístas jogos virtuais. 

[...] A expulsão da arte da vida do ser humano ocorre, atualmente, de 

maneira diversa. A indústria cultural impõe o entretenimento que visa 

à distração, e não à formação do indivíduo, e desvia o ser humano do 

perigo que representaria a literatura enquanto estímulo à reflexão. 

(MORAES, 2011, p.1-4)  

  

Se em nossa sociedade estamos presos ao tempo e às relações volúveis. Estamos 

entregues a barbárie (não a sanguinária, mas a que nos entrega à fome e à miséria) que 

sustenta nosso atual modelo econômico e social. É compreensível que nas escolas a 

leitura literária perca espaço para a alfabetização. Salutto defende que “a literatura 

atravessa o tempo e encontra o homem. E é a relação que se estabelece a partir do 

encontro que cria elos para novos encontros e o avançar de fronteiras.” 

(SALUTTO,2013,p.80) Ou seja, a literatura só faz sentido quando nos atravessa. 

Somente quando nos desperta é que ela cumpre seu papel principal. Mas se as crianças 

na Educação Infantil não sabem ler, como podemos despertar essa “inquietação” que é 

própria da literatura nelas? E afinal qual é o papel da literatura na Creche?  

 A literatura que atravessa  

Como vimos anteriormente, as autoras Salutto e Corsino compartilham da 

mesma linha de pensamento no que tange às práticas de leitura literária na educação 

infantil. Ainda de acordo com KRAMER  (2011, p.40 apud Salutto, 2013, p. 71)  
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o leitor leva rastros do vivido no momento da leitura para depois ou 

para fora do momento imediato – isso torna a leitura uma experiência. 

Sendo mediata ou mediadora, a leitura levada pelo sujeito para além 

do dado imediato, permite pensar, ser crítico da situação, relacionar o 

antes e depois, entender a história, ser parte dela, continuá-la, 

modificá-la.(2011, p.40 apud Salutto, 2013, p. 71).  

  

O principal aspecto da leitura literária abordado pelas autoras e também por 

Candido é que ela nos atravessa. Ler não é e nem pode ser um ato vazio. Por isso é tão 

relevante a discussão dessas práticas voltadas para um público “não leitor”. Não é só o 

que se lê, mas como se lê? Quais são as construções de sujeito e subjetividades que 

estão sendo atreladas a essa ação? Salutto (2013) defende que precisamos pensar as 

possibilidades da leitura literária no ambiente da creche e na não “didatização” da 

literatura infantil. Ainda de acordo com a autora, a leitura literária e a literatura infantil 

devem ser pensadas numa perspectiva que crie diálogos com as singularidades das 

manifestações das crianças pequenas, sua relação com a brincadeira, canções e outras 

manifestações de linguagem. Por tanto, defende-se que o trabalho com a leitura literária 

e a literatura infantil na creche devam estar atrelados a um teor que não esgote no 

discurso. Contudo, para além desse aspecto buscamos defender práticas de leitura 

literária e o uso da literatura infantil que possibilite a criação de novos vínculos entre os 

sujeitos.  

Segundo Salutto, as práticas em torno dos livros exigem uma certa 

complexidade. A medida que eu apresento diferentes formas de leitura( gênero e 

linguagem) essas práticas abrem portas para que meus alunos vivenciem e 

experimentem outras formas de viver e estar no mundo. Isso é uma forma de atravessá-

los e criar novas subjetividades, o que também acaba exercendo um papel didático. 

Mediar uma relação com o livro não se dá apenas quando eu quero alfabetizar. Tem a 

ver com a construção de espaço, acervo e principalmente com as práticas de leitura.  

  

Literatura como um direito: como incentivar o hábito da leitura na prática  

Já discutimos o conceito da Literatura como um direito e qual sua relação com o 

currículo da educação infantil. Agora precisamos nos inteirar mais no que diz respeito 

às práticas pedagógicas e construção desses espaços de leitura para leitores ouvintes. 
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Corsino e Salutto (2014) defendem que determinadas práticas podem proporcionar 

relações e diálogos com os livros. Porém para que isso seja possível, primeiro 

precisamos entender o livro como um objeto de relação e interação.  

A busca pela compreensão faz parte das relações humanas. 

Compreender diferentes enunciados em situações diversas marca 

nosso lugar como sujeito ativo no mundo… O livro, como objeto da 

cultura produzido socialmente, marca um lugar específico nessa 

interação entre os sujeitos. Ao entrar na creche, fazendo parte do 

cotidiano, das ações que provocam relações entre os sujeitos, o livro 

na sua totalidade, abre ou encerra diálogo.  

(SALUTTO ; CORSINO, 2014,p.92).  

  

Entretanto como o livro abre ou encerra diálogos? O que as autoras defendem é 

que o uso do livro por si só não é determinante, mas que são as práticas que fazem com 

que esse deixe de ser só um mero objeto e torne-se um produto dessas relações. Ou seja, 

não é o livro que muda as práticas de um professor, mas é a postura do professor em 

relação ao uso do literatura que a torna um objeto libertador. Outra autora a defender o 

uso do livro para além de um recurso meramente didático é Regina Zilberman (1994217). 

Em conformidade com Zilberman às autoras Salutto e Corsino acrescentam que:  

Buscamos compreender e defender a literatura e a leitura literária 

como um projeto que se instaura num conjunto maior de construção de 

sentidos. Projeto que tem na palavra escrita sua forma e constituição, 

que se propõe ao diálogo, ao encontro com o outro, que esteja entre os 

sujeitos. A literatura, ao ser vivida nas relações, rompe as 

fronteiras do tempo imediato em que é produzida e permanece no 

grande tempo, como soma das experiências coletivas, organizadas e 

partilhadas socialmente.  

(SALUTTO ;CORSINO, 2014,p.108 Grifos feitos por mim).  

  

Para Candido é simples essa concepção de “construção de novos sentidos”, ele 

faz uma comparação com o mundo dos sonhos onde o homem se entrega ao universo 

fabulado e imaginativo (2 004, p.176). Outro autor que também nos ajuda a entender 

essa relação é Bartolomeu Campos de Queirós. Queirós também partilha desse 

pensamento de que “A literatura, ao ser vivida nas relações, rompe as fronteiras do 

tempo”. No manifesto por um Brasil literário (2009), Queirós também faz uma 

comparação semelhante ao mundo dos sonhos :  

 
217 Original de 1981.  
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É no mundo possível da ficção que o homem se encontra realmente 

livre para pensar, configurar alternativas, deixar agir a fantasia. Na 

literatura que, liberto do agir prático e da necessidade, o sujeito viaja 

por outro mundo possível. Sem preconceitos em sua construção, daí 

sua possibilidade intrínseca de inclusão, a literatura nos acolhe sem 

ignorar nossa incompletude. ( QUEIRÓS, 2009, p. 1).  

  

Para os autores é através da literatura que o homem mergulha no mundo dos 

sonhos/fantasia e faz a transposição para o mundo real. É através dela que o homem 

traduz as suas subjetividades na construção de novos sentidos.   

Leitor de ouvido e as práticas orais na creche   

Contudo, como é possível que conceitos tão complexos e abstratos sejam 

vivenciados por crianças? É simples, os conceitos aqui defendidos não estão 

relacionados ao ensinar a decodificação dos códigos escritos, mas relacionados a 

despertar a prazer pela leitura. Para as crianças essa abstração é possível porque 

diferentemente de um adulto ela está livre das amarras de uma decodificação engessada 

da leitura. Mas então como é possível que alunos “não leitores” leiam? Para Zilberman 

este fenômeno que é tão comum nas creches e pré escolas é simples pois:  

quando se examina o universo da criança, verifica-se que o contato 

original dela com o mundo se faz por intermédio da audição e da 

recepção das imagens visuais. O texto escrito lhe é imposto tão-

somente após a interferência e intermediação da escola. A partir de 

então, ela tem acesso às mesmas modalidades de cultura, podendo 

fazê-lo de modo autônomo, por liberta-se paulatinamente do adulto, 

senhor da voz que até então lhe transmitia conhecimento. 

(ZILBERMAN, 1994,p.66. Grifos feitos por mim)  

  

Entretanto, é preciso ressaltar que, assim como no trabalho de Salutto, o presente 

estudo visa a levantar apontamentos para as práticas de leitura de alunos não 

alfabetizados. Porém o termo “não leitor” não é a melhor forma de retratar como os 

alunos aqui são encarados. Assim como Salutto usaremos o termo “leitor de ouvido”. 

Conceito apresentado por Britto e adotado pela autora. De acordo com Britto (2005b, p. 

19 apud SALUTTO, 2013, p.92) ser leitor de ouvido significa que:  

[...] ao ler com os ouvidos a criança não apenas se experimenta na 

interlocução com o discurso escrito organizado, como vai 

compreendendo as modulações de voz que se anunciam num texto 

escrito. Ela aprende a voz escrita, aprende a sintaxe escrita, aprende as 

palavras escritas   
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Assim como Britto, Salutto defende que ser leitor de ouvido significa 

compreender a leitura através da voz, da escuta de um mediador que faz a ponte entre a 

cultura escrita e o aluno ouvinte. A autora também ressalta a importância que o trabalho 

com a cultura oral tem no ambiente da creche. Além de facilitar a proximidade com os 

códigos escritos, nossa cultura e concepção de infâncias também é marcada por um rico 

repertório de cancioneiro infantil. Para ela é esse o espaço que a creche deve 

representar. Um espaço possível de troca de significados e linguagem em que a criança 

crie redes de interação, ressignificação e produção de sentidos. Ainda de acordo com 

Corsino (2010, p.189-190 apud SALUTTO, 2013, p.101)   

as crianças pequenas são leitores ouvintes com capacidade de 

interpretar o que ouvem e veem nos livros. Exercem sua autonomia 

quando são ouvidas, quando partilham e r eelaboram os significados 

a tribuídos nas interações com o outro. A leitura mediada − entendida 

aqui como lida por outro − não tem idade, lê-se para bebês, para 

crianças, jovens, adultos, idosos. (grifos feitos por mim)  

  

É com base nas compreensões estabelecidas e nos conceitos até aqui 

apresentados que as práticas observadas no campo serão analisadas, em diálogo com 

diferentes perspectivas teóricas.  

 Lendo para leitores de ouvido: criando elos entre a teoria e a práxis  

  

Durante as observações fez-se necessário ouvir o que a coordenação tinha a 

dizer sobre esse projeto e as práticas de sala de aula. Ao abordar a orientadora em 

relação às práticas de leitura na creche, pedi que falasse um pouco sobre sua formação e 

como o projeto da escola foi elaborado..Ela é orientadora educacional da rede desde 97 

e está na creche desde 2013. Disse que a Educação Infantil foi um desafio, pois até 

então nunca tinha trabalhado com esse seguimento, e procurou se aprimorar e se 

especializar para entender como funciona a dinâmica do trabalho com a Educação 

Infantil. Em suas palavras, esse período de aprimoramento pessoal foi necessário:  

“Porque é um outro olhar e que às vezes a gente não percebe o quão é 

importante. Quando eu cheguei na creche já existia um trabalho das 

orientadoras anteriores na ênfase da literatura. Tanto que o PPP 

anterior a 2013 já faz menção nessa ênfase a literatura. Então eu dei 

continuidade, agregando alguns valores que fossem conforme aquilo 
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que eu fui me aprimorando, fui tendo contato com as próprias pessoas 

e também junto com o grupo de professoras e estimuladoras. Porque 

a gente tenta ser dentro das possibilidades o mais democrático 

possível e tenta ouvir todos. Então no conselho de classe a gente 

chama também o pessoal da cozinha, da limpeza, o porteiro pra que 

eles participem também. E porque todos têm que ter noção do que é 

ser educação infantil e os eixos norteadores que é a interação e a 

brincadeira. É óbvio que você desenvolve outras habilidades das 

crianças, nós não temos a intenção de alfabetizar. Na verdade, nossa 

intenção é que eles se reconheçam… é… os seus pertences, se 

reconheçam o seu corpo, se reconheçam como pessoas. Inclusive a 

necessidade desse ano de colocar espelhos nas salas, pequenas, sem 

janelas, até mofadas, sem estrutura adequada aà Educação Infantil. 

Dentro dessa parte física, dessa realidade, a gente tenta trazer tudo 

que norteia (as DCNEI’s) e também o que determina a Secretaria 

Municipal de Educação.” (Orientadora Pedagógica. Entrevista, 14 de 

dezembro de 2018).  

  

Observa-se que, apesar da falta de estrutura física, há todo um movimento para 

envolver a comunidade escolar dentro das decisões e movimentos gerados na creche. 

Existe também todo um trabalho pra voltar esse olhar para a criança. Não um olhar do 

assistencialismo, mas um olhar do cuidado, de acesso, de formação cidadã. Um olhar 

voltado pro desenvolvimento infantil como um todo. A criança ali é tratada como um 

ser social fruto e sujeito das interações, conceitos defendidos por Vigotski (1934), outro 

autor que é referência não somente para Salutto, mas para a Educação Infantil. Salutto 

usa o autor para dar ênfase ao papel das relações com o outro na produção de sentidos. 

Para a autora:  

A literatura vivida e compartilhada entre adultos e crianças na creche é 

abertura de diálogo estabelecido pela/na relação. Relação mediada não 

só pelo afeto, pela voz, pelo gesto, pelo olhar, mas também pela 

intencionalidade que deve fazer parte das escolhas e ações promovidas 

no trabalho para e com as crianças. (SALUTTO,2013,p.71)  

  

 “Eles são crianças e a gente não pode esquecer nunca disso”  

Na segunda parte dessa entrevista vamos focar no trabalho realizado em Sala de 

Leitura, ou melhor o porquê ele não é realizado na sala de Leitura.  

  

“Em 2012 tinha sala de leitura e um professor que fazia o trabalho de 

sala de leitura. Em 2013 pra complementar os horários tivemos outro 

professor de uma outra unidade, já nos outros anos não teve sala de 

leitura. Era unicamente as atividades que os professores e 
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estimuladoras faziam, que tá dentro da rotina a leitura compartilhada 

direto, diariamente. E esse ano retornou a professora de sala de 

leitura. A nossa salinha, ela até o início do ano era também sala de 

brinquedos. Só que ela é muito pequena, e também não é arejada, 

principalmente no verão. Nos dias quentes é insuportável. Esse ano se 

fez um trabalho com pallets e se mudou um pouco a estrutura pra que 

eles pudessem ter o prazer de deitar, sem ser diretamente no chão. E 

ter o prazer de ler deitado, sentado do jeito que quisesse. Escolha a 

maneira de você ler, entende-se “ler” o acesso, manusear o livrinho, 

virar as páginas não importa se de cabeça pra baixo ou direito. Que 

aos poucos eles vão se entendendo e interagindo com esse livro. 

Então já é um processo que vem acontecendo, não foi instituído esse 

ano, já é um processo que acompanha a creche. A professora de sala 

de leitura que veio esse ano, ela faz atividades bem diversificadas. 

Também é o primeiro ano que ela trabalha com educação infantil, ela 

também tá complementando as horas dela aqui na creche. É a 

primeira escola de educação infantil que ela trabalha, também foi um 

desafio pra ela até pelas nossas conversas e nosso acompanhamento. 

Mas ela tem procurado e desenvolvido se aprimorar dessa visão de 

Educação Infantil. O que é educação infantil e o que é a criança da 

Educação Infantil? Eles não são alunos, eles são crianças e a gente 

não pode esquecer nunca disso” (Orientadora Pedagógica. Entrevista, 

14 de dezembro de 2018).  

  

Após essa entrevista ficou clara a razão da existência do projeto e o motivo pelo 

qual, apesar da creche ter um espaço destinado à realização das salas de leitura, a 

mesma não acontecer nesse espaço, mas em sala de aula. Outro ponto a ser destacado é 

que a sala de leitura acontece no mesmo dia para as três turmas e não em dias diferentes, 

porque a professora só vai até a unidade uma vez por semana para cumprir horário. 

Outra fala a ser destacada é “entende-se “ler” o acesso, manusear o livrinho, virar as 

páginas não importa se de cabeça pra baixo ou direito. Que aos poucos eles vão se 

entendendo e interagindo com esse livro.” Essa interação que essa fala faz menção, não 

é só o tocar e/ou olhar o livro, mas a troca de relações, de ser livre para olhar ou não, 

para manusear da maneira como quiser sem a necessidade de uma ação posterior. Sem a 

necessidade de responder uma pergunta ou de ser parte de uma atividade “X” dentro do 

planejamento do dia. Salutto, apoiada em Walter Benjamin (1940), trata das relações e 

troca entre sujeitos   

A narrativa fundada nas relações, constituinte da experiência, que 

deixa rastros, marcas na história e no homem é o fio que liga os que 

partilham de uma história coletiva, que atravessa o tempo. A arte da 

narrativa, por compartilhar as experiências entre os sujeitos, constitui 

elos de coletividade.  

(Salutto. 2013,p 88).  
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Elos que não estão só na troca com o livro, mas também estão presentes na troca 

com o corpo docente, quando se abre espaço pra que toda a comunidade escolar faça 

parte da construção do PPP. Além do trabalho de formação de leitores realizado com as 

crianças, a creche também disponibiliza livros para a comunidade e tem um braço desse 

projeto que é dedicado à leitura compartilhada com os pais  

“Não adianta você falar que a gente precisa de leitores se dentro de 

casa não existe o incentivo. E como é que você incentiva, se não 

houve essa preparação desses pais? Então, exatamente a gente tenta 

fazer isso uma vez por semana. Se faz uma leitura compartilhada pros 

pais na entrada. Além disso, também foi disponibilizado um carrinho 

no portão onde tem o cantinho da leitura da creche. Onde são 

disponibilizados livros para que a população, não somente os pais, 

possam pegar livros e colocamos a informação que traga de volta um 

outro livro, pra que possa ser compartilhado e incentivar a leitura de 

outras pessoas.” (Orientadora Pedagógica. Entrevista, 14 de 

dezembro de 2018).  

  

Após a entrevista ficaram claras algumas questões e subjetividades as quais esse 

projeto está sujeito. Conhecendo bem o contexto no qual essa pesquisa foi realizada, 

agora podemos responder às questões que movem essa pesquisa Como a literatura pode 

ser trabalhada na Creche? Qual é o espaço dela dentro do planejamento? O público da 

creche é ou não um público leitor?   

Resgato 2 eventos da minha pesquisa que exemplificam as considerações e conceitos até 

aqui apresentados. No evento Brincadeiras algumas das questões levantadas até aqui 

podem ser melhor exploradas. 

Brincadeiras   

“As crianças brincam e Beatriz está com um livrinho contando 

história pra bonecas. Ela me mostra a história “olha” e começa a 

contar pra Rodrigo que brinca perto dela. Ele pára e começa a 

prestar atenção à contação da amiga. Até que Beatriz pede pra que eu 

conte. Eu começo a contar e as crianças começam a se agrupar a 

minha volta e prestar atenção. Algumas falam, uma por cima da 

outra, mas Beatriz pede silêncio: "shiiiiiu"- ela faz. Depois de 

terminar a história eu entrego o livro para Rodrigo ver. Ele olha 

depois dá para Helena que senta e começa a ler sozinha até que 

outras crianças se juntam à ela. Mas ela não gosta da interferência 

dos outros e fecha o livro.” (caderno de campo, 27/08/2018).  
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O movimento das crianças de brincar com livros foi observado em diversas 

situações do campo. Era muito comum que no meio do dia, durante algum momento de 

livre brincar, as crianças espalharem os livros pelo chão e trocarem os brinquedos por 

eles ou que os mesmos fossem integrados a brincadeira, como no evento reportado. O 

interessante é que o livro em questão é um livro de números. Esse é o favorito da sala. 

Talvez seja pelo fato de sua lombada ser em espiral, o que facilitava o manuseio das 

páginas. Mas apesar de ser um livro de números, o conteúdo era de pouca importância 

para as crianças. Mesmo que as crianças desse grupo já soubessem reconhecer e 

identificar os números, eles não se interessavam em contar junto com a história. Liam 

silenciosamente, passavam as mãos sobre o texto e ilustrações, abriam e fechavam o 

livro de diversas maneiras, porém em momento algum se preocupavam em nomear os 

números. Salutto recorre aos pensamentos de Benjamin (1994) para explicar por que os 

materiais com objetivo didático/pedagógico não são relevantes para a formação de 

leitores:   

  

As crianças estabelecem um diálogo com as produções além 

dasintenções previstas pelos adultos. Assim, com os livros, por 

exemplo, ficam mais envolvidas com as ilustrações, com as cores e 

atmosfera onírica dos livros, do que com a função moralizante dos 

textos. (SALUTTO,2013,p.106).  

  

  

Esse evento é importante também pra mostrar que nem sempre os alunos da 

creche eram leitores de ouvido, ou estavam 100% do tempo passivos a interpretação 

daquilo que lhes era apresentado. Por diversas vezes essas crianças recorrem ao mundo 

da fantasia e usam dos recursos mencionados por Kramer “o leitor leva rastros do 

vivido no momento da leitura para depois ou para fora do momento imediato” (2011, 

p.40 apud Salutto, 2013, p. 71). Recursos esses que são os movimentos/representações 

mais presentes durante esse pequeno período de observações.  

No próximo evento poderemos identificar mais dessas características. As 

atividades de sala de leitura normalmente são feitas em sala de aula, pois o espaço 

destinado a ser sala de leitura é muito pequeno e não possui ar-condicionado. 

Normalmente as crianças sentam-se em roda nas cadeiras e a professora vem com 2 

sugestões de leitura.  
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No evento O TAMBOR trago novas considerações sobre como o jogo 

simbólico está presente na formação de leitores de ouvido.  

  

O tambor  

  
“Com as crianças sentadas em roda, a professora pega o livro 

“Pipoca, Um Carneirinho e Um Tambor” - Graziela Bozano Hetzel e 

mostra a capa para eles e pergunta o que veem. “ um menino e  uma 

estrela” Natália  

Ela também pergunta “do que será a história? Vamos descobrir?” 

Ela começa a contar a história sempre parando para perguntar o que 

eles veem, a turma em resposta levanta e aponta para o livro. Quando 

em uma das páginas aparece a figura de um tambor uma das meninas 

grita “O TAMBOR” a profª pergunta “vocês já tocaram tambor?” e 

continua a contar a história sempre pontuando os novos elementos 

que aparecem. Bem no fim da história enquanto ela lia “ se você me 

der um beijo” Bianca, imediatamente abraça a amiga Laura que está 

ao seu lado e beija a bochecha. Mostrando estar atenta à história. 

Vendo a reação das meninas a profª fala “todo mundo escolhe uma 

amigo pra dará um beijo”. A turma então se agita, eles levantam em 

busca dos amigos. Alguns brigam, porque não querem receber abraço 

ou beijo. No fim da contação, Vitória pede para contar um pedaço da 

história. A profª entrega o livro na mão dela e Vitória começa a 

passar as páginas em silêncio, ela segura o livro exatamente como a 

profª faz quando conta história para eles. E repete o gesto de passar 

as páginas apontando para as figuras, mas continua em silêncio. 

Outras crianças também pedem para ver o livro, mas como já está no 

fim da aula ela diz para turma que precisa ir, mas que dá próxima vez 

todos terão uma chance.” (caderno de campo, 09 de outubro de 

2018).  

   

Neste evento podemos ver que a todo momento a professora tenta estabelecer 

uma linha de diálogo entre a linguagem escrita, as ilustrações e a crianças. Esse 

exercício de criar elos entre o vivido e o lido ajuda as crianças a se conectarem melhor 

com a história. Como aponta Salutto, em conformidade com Queirós (2012): “[...] a 

literatura é feita de palavras, e é necessário um projeto de educação capaz de despertar o 

sujeito para o encanto das palavras” (p. 67). Despertar esse encanto nos pequenos é o 

principal objetivo da sala de leitura. Além dos recursos materiais concretos (livros, 

fantoches, máscaras e etc…), também é preciso que as crianças estejam envolvidas 

nesse momento de trocas.   

É notável que o andamento da aula muda quando as crianças se interessam pelo 

que está sendo lido. Ler para um grupo de leitores de ouvido não é um movimento 
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linear, é preciso que o professor esteja atento ao tempo e ritmo daquele grupo. Nesse 

momento do ano em que o estudo de campo foi feito a turma já era familiarizada com a 

professora e rotina da sala de leitura, como também já tinham uma identidade de grupo. 

Quando Vitória pede pra contar a história, todos continuam sentados, mesmo com ela 

em silêncio eles aguardam e respeitam o momento da amiga. Essa situação que eles 

reproduziram na sala de leitura é forma de brincadeira  comum nessa turma.  Em 

conformidade com Vigotski, Salutto diz que :  

a imaginação e a criação são condições humanas. É na relação com o 

contexto histórico e cultural e com os outros que o sujeito manifesta e 

amplia essas manifestações. Para o autor, O outro é fundamental na 

constituição do sujeito, na produção de sentidos, na manifestação do 

pensamento, da linguagem, da imaginação e da criação nas crianças( 

SALUTTO,2013, p. 99).  

  

A autora dialoga com Vigotski quando diz que as práticas direcionadas à 

formação de um público leitor devem ser pensadas de maneira que considerem as 

crianças/bebês como seres sociais. Formadores e consumidores de cultura, essas práticas 

devem levar as crianças a explorarem e expressarem sua relação com o mundo. O jogo 

simbólico faz parte desse momento. Quando Vitória “passa as páginas em silêncio, ela 

segura o livro exatamente como a profª faz quando conta história para eles. E repete o 

gesto de passar as páginas apontando para as figuras, mas continua em silêncio.” não 

é um simples jogo de imitação ou de representação. Nesse evento é possível perceber 

que as crianças já adquiriram algum conhecimento sobre o como se lê. Mesmo que 

nenhum deles ali seja alfabetizado. Eles já sabem que quando se lê para um grupo você 

pode segurar o livro de uma determinada maneira, que é possível acompanhar a leitura 

com os dedos. que em alguns momentos as imagens também podem ser lidas. Que pra 

que se faça a leitura compartilhada é preciso que haja silêncio, mesmo que seja só um 

momento de brincar. É preciso ressaltar também que esse espaço pro brincar/representar 

não é um momento vazio ou sem grande significado. Pelo contrário, na creche todos os 

momentos são de crescimento e aprendizagem. Salutto também retifica que :  

  

De acordo com Vigotski (2007), cada momento no processo de 

desenvolvimento do ser humano é estimulado por motivos que variam 

desde o ambiente até as relações pessoais, e reconhecer os gestos e 

movimentos das crianças como processo e construção, possibilita 
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organizar situações de aprendizagens incentivadoras e ampliadoras 

desse processo. (SALUTTO, 2013, p.99)  

  

Os eventos aqui analisados, são só um pequeno recorte do que foi vivido e 

experienciado durante a formação desta pesquisa. Confesso que muitas das perguntas 

levantadas no início desse estudo continuam sem resposta. Não só essas, mas muitas 

outras surgiram durante o campo, volto a repetir, o trabalho de formação de leitores de 

ouvido não é linear. É preciso paciência, calma, dedicação e muito mais tempo para 

entender as questões e necessidades primárias que envolvem trabalhar com esse grupo. 

Mas é preciso ressaltar-que durante essa pesquisa também foi possível verificar que 

quando se quer é, sim, viável que haja espaço para a leitura literária na creche, que há 

espaço para a literatura no planejamento e que, apesar de não alfabetizado, o público da 

creche é, sim, um público leitor.  

Outra constatação foi que o papel da literatura na creche é o de criar elos, elos entre 

aquilo que ainda não foi vivido e o que está sendo vivenciado, para exemplificar isso 

tomo emprestadas as palavras de Queirós (2012, p.61 apud SALUTTO, 2013, p.  

168)   

“Ler e somar-se ao mundo é iluminar-se com a claridade do já 

decifrado… Cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia 

outra estação. E os olhos, tomando as rédeas, abrem caminhos, entre 

linhas, para viagens do pensamento.”.   

Procuro aqui registrar que o projeto aqui estudado e as práticas descritas não 

podem ser generalizados como representação pura da rede educacional estudada. Por 

mais doloroso que seja, reconheço que o sucesso dessa pesquisa deve-se às 

especificidades e qualidade do trabalho desenvolvido na creche onde onde o estudo foi 

realizado. O verdadeiro grande problema que me surpreendeu durante a produção deste 

trabalho, não foi responder a pergunta como a literatura pode ser trabalhada na creche? 

Até porque com a existência das DCNEI viabilizam a realização dessa prática. Mas sim, 

comprovar a complexidade de fatores que envolvem esse trabalho, principalmente 

quando se pensa na produção de subjetividade desses sujeitos leitores. Como que nós 

professores precisamos ter o exercício de enxergar além do meu aluno não alfabetizado 

e ter consciência de que através da minha leitura existe um processo de aquisição de 

cultura, valores e formação de sentidos. Que essa prática exige dedicação, cuidado e 

sensibilidade, para entender as necessidades desse público leitor de ouvido e também 
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pra criação de elos entre professor-aluno e que esse movimento sirva como ponte entre 

leitor e literatura.  
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Resumo: O presente artigo objetiva analisar e compreender os processos de construção das 

produções escritas de alunos de uma escola da rede pública municipal de Porto Alegre, 

utilizando-se de suas produções textuais, bem como realizando a observação das diferentes 

práticas pedagógicas empregadas por seus professores em sala de aula. A pesquisa aqui 

apresentada caracteriza-se por ser uma investigação qualitativa, tendo como suporte para a 

análise de dados a teoria da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). Como 

marcas relevantes deste trabalho, destacam-se a investigação a respeito das implicações que as 

práticas pedagógicas, utilizadas por professores em sala de aula, promovem na construção de 

produções escritas na escola e as reflexões pedagógicas que são possíveis a partir dos textos 

elaborados pelos alunos. 

 

Palavras-chave: Produção Textual. Escrita. Práticas Pedagógicas.  

  

 

Introdução  

 

 No contexto em que vivemos atualmente no Brasil, com discussões acerca do 

protagonismo estudantil e da formação de seres humanos críticos, é reconhecida a 

importância e a relevância da reflexão em relação à construção dos processos de 

aprendizagem dos alunos e a respeito das estratégias pedagógicas que estão sendo 

utilizadas em sala de aula, com o intuito de tornar o ensino atrativo, com aprendizagens 

significativas e levando em consideração os interesses dos alunos. No entanto, afirmar 

que essa atuação mais reflexiva e preocupada, no âmbito escolar, irá extinguir métodos 
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tradicionais de ensino, é ter uma postura ingênua nas questões complexas que englobam 

todo o contexto social e cultural em que vivemos e do qual fazemos parte. 

 Em vista disso, a escola, novamente, torna-se o cenário de um debate importante 

que tange questões específicas que, neste artigo, irão focar na Produção Textual em sala 

de aula. É no âmbito escolar que diferentes práticas rotineiras são desenvolvidas, por 

vezes, alheias aos processos que ocorrem nesse ambiente. Processos esses que, muitas 

vezes, favorecem a aprendizagem se refletidos e considerados como construção de 

conhecimento. 

 Dentre as inúmeras possibilidades de aprendizagem proporcionadas pela escola e 

seus membros, repensar e ressignificar as práticas de elaboração de produções textuais 

ocasionam refletir sobre as práticas mecânicas que ocorrem no processo de ensino da 

comunicação escrita.  

 É notório que muitos alunos se sentem atônitos diante de uma folha em branco, 

da mesma forma que não se apresentam como exímios oradores. Por isso mesmo, 

retomar a discussão sobre como esses processos estão ocorrendo em sala de aula e 

pensar a respeito das estratégias pedagógicas que estão sendo elaboradas para favorecer 

a formação de alunos produtores de texto e, como consequência, bons comunicadores, 

tornou-se o fio condutor deste trabalho. 

 É importante dizer que, aqui, apresentamos um fragmento de uma discussão que 

é necessária e ampla. Sabemos que comunicar-se pelo texto, a fim de transmitir uma 

mensagem escrita, é uma dificuldade apresentada por muitos dos alunos da Educação 

Básica brasileira, e que esta discussão possui inúmeras direções possíveis. Portanto, 

neste artigo, apresentamos o debate que entendemos ser necessário neste momento e 

que contribui para a nossa reflexão e de outros educadores, apresentando dados 

relevantes no campo de investigação do qual este artigo se insere.  

 

A produção textual na escola 

 

Componentes Curriculares de Língua Portuguesa - Área de Conhecimento: 

Linguagens 

 

É sabido que a proposta do Ensino Fundamental de nove anos, já aprovada e em 

vigência no sistema de ensino brasileiro, preocupa-se, sobremaneira, com os processos 
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de alfabetização. O debate que se deu durante a elaboração da BNCC, preocupou-se em 

garantir que alunos de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental se apropriassem do sistema 

de escrita alfabética, ampliando suas oportunidades de aprendizado através de práticas 

diversificadas de letramento, garantindo que essa apropriação fosse articulada com o 

desenvolvimento de outras habilidades de leitura e escrita. 

Em vista disso, refletir e discutir a respeito dos níveis de ensino posteriores aos 

1º e 2º anos do Ensino Fundamental torna-se necessário. Dessa forma, em relação aos 

níveis subsequentes dessa etapa de ensino, segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 57):  

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do 

conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e 

pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e 

intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas 

expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a 

autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela 

vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que 

dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a 

história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. 

 

Dito isso, entende-se que alunos que se encontram no 3º, 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental consolidam suas aprendizagens a partir de práticas de linguagem e 

experiências do mundo que os cerca, fazendo relações com as diferentes culturas 

existentes no ambiente em que vivem. Aprimorando, assim, as aprendizagens 

construídas ao longo de sua alfabetização. Também é esperado que esses estudantes 

sejam capazes de compreender os diferentes processos ocorridos no ambiente escolar, 

mais especificamente em sala de aula, ampliando sua autonomia intelectual e fazendo 

relações entre os diferentes espaços em que circulam e aprendem. 

Vale reafirmar que, as experiências que contribuem para a ampliação dos 

letramentos, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), proporcionam a participação 

crítica e significativa nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela 

oralidade, pela escrita e por outras linguagens. 

 

Referenciais Curriculares - Área do Conhecimento: Língua Portuguesa 

 Tão importante quanto apresentar as Práticas de Produção de Texto e os 

Conhecimentos Linguísticos abordados no documento norteador da Educação Básica 

brasileira, a BNCC, é também importante trazer os Referenciais Curriculares de Língua 

Portuguesa da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Essa explanação é necessária 
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para que seja possível visualizar o que se propõe em âmbito nacional e o que é proposto 

pela RME de Porto Alegre. 

 A Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, segundo seus Referenciais 

Curriculares, entende que 

 

Cada instituição escolar, cada professor, cada ciclo de aprendizagem 

buscará acompanhar o educando através de suas características 

individuais, tais como idade, condição social e cultural, com o 

propósito de compreender, investigar e intervir nos processos de 

aprendizagem do educando, trabalhando então, com categorias de 

espaço e tempo que redimensionam os processos inseridos no ensinar 

e no aprender [...] Oferecendo estes referencias curriculares como 

suporte às atividades pedagógicas, às discussões entre professores, ao 

planejamento curricular [...]. (PORTO ALEGRE, 2011, p. 5-6) 

  

 É importante salientar que esses Referenciais Curriculares “se abrem a novas 

perspectivas, e, portanto, não se encerram em si próprios” (PORTO ALEGRE, 2011, p. 

6).  

 Assim como existe uma composição pedagógica mais ampla, que orienta as 

aprendizagens de Língua Portuguesa, entre outras; é necessário relembrar que a 

instituição escolar tem autonomia de, a partir da realidade em que está inserida, 

construir, baseada nos referenciais que fundamentam o seu “fazer pedagógico”, 

objetivos, conteúdos e estratégias que deverão ser alcançados no decorrer do ano letivo. 

E, assim, desenvolver seus processos de aprendizagem levando em conta os aspectos 

que dizem respeito à conjuntura de cada instituição. 

 Por conseguinte, é fundamental que essa autonomia não se transforme em um 

limitador da construção do conhecimento, visto que, as potencialidades de cada aluno 

não se resumem a sua capacidade de conseguir ou não “aprender” determinados 

conteúdos. 

 Corroborando com essa ideia, é necessário acreditar que os alunos, em suas 

individualidades, são capazes de superar suas limitações e, ao longo de seus processos, 

que são acompanhados pela prática docente em um trabalho coletivo, de continuidade, 

se oferte a eles a possibilidade de desafios que lhes proporcione contato com diferentes 

cenários, para que tenham subsídios diversos para a construção do conhecimento. 

 Entendemos que, ao discutirmos o papel do aluno e o papel do professor, 

corremos o risco de cometer algumas injustiças, tendo em vista que, o fazer docente 

perpassa por uma trajetória de tentativas constantes de construção de iguais condições 
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de acesso ao saber. Mas, em nossa prática cotidiana, precisamos considerar que nossa 

formação se consolidou a partir de muito diálogo, trocas, estudo, escutas e partilhas. Ou 

seja, é preciso partir do pressuposto de que o aluno que está em nossa sala de aula é 

capaz. E, a partir disso, trabalhar as diferentes singularidades apresentadas conforme os 

desafios vão ocorrendo ao longo desse processo de cognição. 

O papel do professor e o planejamento das estratégias pedagógicas 

 Quando falamos no planejamento, estamos discorrendo a respeito da elaboração 

e organização de recursos utilizados por professores para que as suas práticas de ensino 

possibilitem estimular o aluno em suas diferentes capacidades. Para isso, é importante 

compreender que respeitar as trajetórias de vida dos alunos e propiciar a ampliação de 

novos espaços de subjetivação através da ação, é necessário e importante para que a 

construção de novas aprendizagens seja possível. E, essas são ações que necessitam de 

flexibilidade, reflexão, disponibilidade e objetivos claros dentro do planejamento 

docente; o que vai contribuir, e muito, na construção de estratégias pedagógicas que 

favoreçam não só a construção de produções escritas em sala de aula, mas, também, 

proporcionem ao aluno novas alternativas de elaborar hipóteses e comunicar-se pelo 

texto escrito, respeitando o seu conhecimento prévio e contribuindo para a ampliação do 

saber através das diferentes possibilidades que lhe serão ofertadas.  

 Por outro lado, o planejamento por si só não garante eficácia e transformação, 

tampouco favorece imediatamente a formação de exímios alunos produtores de texto. 

Primeiramente, é necessário que esse planejamento tenha um enfoque. Afastando-se de 

um planejar fragmentado, e considerando cada pedaço como um todo a ser 

desenvolvido e estruturado, e levando em conta os atores sociais envolvidos na ação 

desse planejamento, neste caso, os alunos. Dando, assim, início a elaboração de um 

conjunto de informações, estudos e estratégias que visem o estímulo ao 

desenvolvimento da leitura e da escrita em sala de aula. 

 As estratégias pedagógicas surgem como meios, pensados e planejados pelo 

professor a partir do contexto apresentado em sala de aula, para que sejam possíveis 

ações orientadoras, de maneira a construir, acompanhar e promover um fazer que leve 

em consideração as ações futuras, e que prepare os alunos, principalmente com relação 

à construção de seu próprio conhecimento. Pois, essa construção se dá em longo prazo, 

tendo em vista que se torna necessário fazer com que os alunos sintam-se representados 

em suas individualidades para, assim, terem segurança em suas produções. 
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 Cabe ressaltar a importância de se preocupar em coletar informações para a 

realização de uma análise profunda da real situação escolar, produzindo levantamentos 

prévios de dados e recursos, para que seja possível uma produtiva e eficiente tomada de 

decisão, tendo como prioridade o bom desenvolvimento escolar dos alunos, 

principalmente, no que diz respeito à leitura e à escrita. 

 O papel fundamental do docente, no cenário apresentado, além de pensar em 

estratégias pedagógicas que visem à transformação do todo a partir de planejamentos 

bem estruturados; também necessita atentar e respeitar as diferenças existentes em sala 

de aula, oportunizando o questionamento de padrões pré-estabelecidos para, com isso, 

construir com os alunos argumentos consistentes a respeito do todo que os cerca. 

Citando Hernández (1998, p. 720): 

 

Aprender a pensar criticamente requer dar significado à informação, 

analisá-la, sintetizá-la, planejar ações, resolver problemas, criar novos 

materiais ou ideias, [...] e envolver-se mais na tarefa de aprendizagem. 

 

 Portanto, é necessário refletir, na qualidade de professor que, quando se propõe 

atividades textuais em um planejamento pedagógico, deve-se considerar, além da 

exploração de diferentes expressões culturais, a criação de novas histórias com 

diferentes representações, o uso da imaginação, as representações de angústias, o 

desenvolvimento da reflexão e o respeito à criação de cada um, facilitando momentos de 

trocas que são importantes para a construção da identidade escrita da criança. É 

fundamental olhar para o aluno e elaborar propostas levando em conta sua trajetória e 

sua história, valorizando suas contribuições.  

 Segundo Larrosa, 

 

Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas 

pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a 

mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é 

para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser 

repetida. O saber da experiência é um saber que não pode separar-se 

do indivíduo [...] mas somente tem sentido no modo como configura 

uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, 

uma forma humana singular de estar no mundo, que é por sua vez uma 

ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). [...] 

ninguém pode aprender da experiência de outro, a menos que essa 

experiência seja de algum modo revivida e tornada própria. (2002, p. 

27) 
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 A proposta de elaboração de estratégias pedagógicas que promovam o 

desenvolvimento de alunos produtores de texto necessita que a escola estude e perceba a 

realidade dos alunos, para que seja possível um trabalho pedagógico consistente e 

coerente, ressignificando conceitos estereotipados, para que assim a realidade atual seja 

transformada, trabalhando coletivamente e compartilhando saberes na busca de uma 

relação horizontal entre professor e aluno. 

 Se a experiência é única, a experiência com o saber, ao ser vivida e revivida, 

possibilita a apropriação de um entendimento único e individual. Em consequência 

disso, a observância e a reflexão/estranhamento sobre os alunos são de grande 

importância para o fazer docente. O planejamento pedagógico tem um papel muito 

importante e precisa ser constantemente avaliado e refletido, pois ele serve como apoio 

para uma prática embasada teoricamente e planejada de maneira que vise alcançar 

objetivos que favoreçam a valorização e o amadurecimento do pensamento crítico do 

aluno. 

 

Análise dos dados  

 

Como metodologia de análise desta pesquisa, utilizamos como suporte a Análise 

Textual Discursiva (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2006; 2011), que se 

caracteriza como “uma abordagem de análise de dados que transita entre duas formas 

consagradas de análise de pesquisa qualitativa, que são a análise de conteúdo e análise 

de discurso (2006, p. 118)”.  

As produções textuais construídas pelos alunos e os registros de campo das 

pesquisadoras foram transcritos e organizados de maneira que fosse possível compor, 

através de um movimento interpretativo, três momentos centrais, são eles: a transcrição 

dos dados (que tornaram possível a desconstrução do texto a fim de obter as unidades de 

sentido. Ou seja, a unitarização), a categorização e o metatexto (MORAES; GALIAZZI, 

2011). 

A unitarização, primeira etapa da Análise Textual Discursiva, caracteriza-se, 

segundo Moraes e Galiazzi (2006, p. 132), por ser uma etapa em que os dados são 

“recortados, pulverizados, desconstruídos, sempre a partir das capacidades 

interpretativas do pesquisador”. Como ressalta Moraes (2003), essa fase pode ser vista 

como um processo desorganizado, a etapa do estabelecimento do “caos”.  
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Nessa etapa, todo o material transcrito é colocado em um único arquivo, a fim de 

fragmentar os textos e codificar cada unidade. Após essas divisões dos textos, cada 

unidade é reescrita de modo que assuma um significado. E, por fim, se atribui um nome 

para cada unidade produzida, constituindo elementos de significado que sejam 

pertinentes ao fenômeno investigado. 

A segunda etapa, a categorização, caracteriza-se por um “processo de 

comparação constante entre as unidades definidas no processo inicial de análise, 

levando ao agrupamento de elementos semelhantes” (MORAES, 2003, p. 197). Como 

afirmam Moraes e Galiazzi (2006, p. 125), as categorias não saem prontas, e exigem um 

retorno cíclico aos mesmos elementos para sua gradativa qualificação. O pesquisador 

precisa avaliar constantemente suas categorias em termos de sua validade e pertinência.  

O processo de categorização dos dados favorece a construção de uma nova 

compreensão do conjunto de textos estudados. Possibilitando a auto-organização por 

meio do estabelecimento de conexões e relações entre as unidades iniciais. 

Por último, ocorre o desenvolvimento da etapa que diz respeito à captação do 

novo emergente, ou seja, a construção do metatexto. Segundo Moraes (2003, p. 202), os 

metatextos são constituídos de descrição e interpretação, representando o conjunto um 

modo de compreensão e teorização dos fenômenos investigados. A qualidade dos textos 

resultantes das análises não depende apenas de sua validade e confiabilidade, mas é, 

também, consequência do pesquisador assumir-se como autor de seus argumentos.  

Esta análise “corresponde a uma estratégia de natureza qualitativa, com a 

finalidade de construir novas compreensões sobre fenômenos e discursos estudados” 

(MORAES; GALIAZZI, 2001, p. 46).  

 

Resultado das análises 

As produções textuais dos alunos: contexto e sentido 

 

Transitando entre questões como a produção de sentido nos textos escritos e a 

constituição das subjetividades individuais que ocorrem no âmbito educacional, 

entendemos que as relações nos processos educativos não se tratam apenas de relações 

entre professores e alunos, mas estão relacionadas ao contexto social como um todo. O 

desafio como educador é repensar essas relações na sala de aula. E, a partir disso, pensar 

a educação e todo o processo educacional como relação de proximidade e comunicação, 
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desenvolvendo através do diálogo, da responsabilidade, das vivências, das motivações e 

das aprendizagens significativas, interações que contribuam para o sucesso do papel 

educativo da escola (que reflete nas aprendizagens). Para garantir que a relação com o 

outro, que é uma necessidade cultural humana, seja ampliada e faça com que a 

comunicação alcance marcas subjetivas e únicas, diminuindo as desigualdades e 

proporcionando uma “competição” justa. 

 Dentre todas as trocas e possibilidades, é necessário considerar que o aluno 

aprende quando entende a lógica que permeia o que está sendo ensinado, quando se 

sente vinculado e quando a relação entre professor e aluno oferece uma atmosfera de 

compromisso e responsabilidade, o que resulta em êxito nos objetivos educativos. É 

preciso que o que está sendo ensinado faça sentido, para que o aluno seja capaz de 

resolver qualquer situação a partir de sua capacidade de pensar uma solução, de fazer 

relações, de argumentar e contra-argumentar, de tornar possível que haja um espaço de 

fala e escuta, dando significado ao processo. 

 Quando se entende que o sujeito é único e produz significados sobre o mundo e 

sobre si mesmo, também se considera que essas relações que existem no âmbito social 

tenham forte relação com a escola e o saber. Não de maneira determinante, mas como 

categorias indispensáveis para que se organize as experiências e, por consequência, a 

aprendizagem. 

 Cada sujeito advém de posições sociais ou grupos diferentes, mas as 

interpretações que esses sujeitos fazem da posição a qual pertencem, são singulares e 

individuais. O sujeito ocupa posições sociais que o faz pertencer a determinados grupos 

ou não, e é a partir dessa realidade que elabora os significados e produz sentido sobre si 

e o mundo, tornando-se singular. 

 Essa reflexão tornou-se possível, a partir de um longo processo de análise das 

produções dos alunos, sujeitos dessa pesquisa; e da compreensão de suas realidades. 

Fez-se essencial discutir sobre esse lugar singular e único que, ao mesmo tempo, é 

coletivo e plural. Único no que tange as questões de aprendizagem, mas plural porque 

coloca esses sujeitos em um lugar desfavorecido e invisível, exatamente porque 

pertencem a um determinado “grupo”. 

 Dedicamo-nos em nossas análises aos aspectos linguísticos de cada produção, 

deixando que emergissem novas possibilidades. Ao construirmos as categorias, uma em 

especial surgia quase imperceptível, mas carregada de significados e sentidos: a 
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temática. Essa categoria, combinada com outras, possibilitou a categoria a qual estamos 

refletindo. 

 Os alunos atendidos pela escola onde foi realizada a pesquisa, vinham de 

famílias de poucas condições financeiras. Muitos oriundos de vilas (conforme eles 

mesmos mencionavam) ou bairros mais pobres da redondeza em que a escola se inseria. 

Em muitas narrativas, a temática da violência era notória e, por vezes, quase ignorada 

(tanto por parte dos professores quanto dos alunos), tamanha é a “aceitação” dessa 

realidade apresentada. 

 Ocorre que essa temática de violência, que é tão corriqueira nas salas de aula, 

apareceu fortemente nas produções escritas. As narrativas, em sua maioria, tratavam-se 

de mortes, assassinatos, baixa auto-estima, abandono, injustiças e futebol. Aparecendo 

narrativas mais violentas, inclusive, em textos dirigidos, com temas pré-estabelecidos 

pelas professoras. Apesar das produções dos alunos evidenciarem a banalidade da 

violência, o descaso, o abandono, dentre outras situações; elas também apontavam para 

a ânsia pelo sucesso e reconhecimento. Na maioria das produções escritas, os finais 

eram trágicos. Em contrapartida, quando havia sucesso na história, essa se dava a partir 

da valorização das capacidades esportivas do personagem principal. Ou eles eram tão 

bons que todos os queriam em seus times ou eles viravam exímios jogadores de futebol 

muito reconhecidos. 

 Talvez essa questão seja a faísca de um estudo mais complexo a ser feito com as 

produções textuais no que diz respeito ao contexto e sentido que elas evidenciam. Mas, 

nesse momento, levanta considerações importantes a serem refletidas.  

 José Gimeno Sacristán (2005) diz que 

 

é possível intuir que, em torno da categoria aluno, formou-se toda 

uma ordem social na qual se desempenham determinados papéis e se 

configura um modo de vida que nos parece muito familiar porque 

estamos acostumados a ele. Essa ordem propicia e “obriga” os sujeitos 

nela envolvidos a serem de uma determinada maneira. Eles pensam, 

sentem, se entusiasmam, se inibem e se relacionam, têm uma vida 

pessoal e familiar, uma história, um contexto de vida e um futuro. 

Quais aspectos de toda essa complexidade da pessoa entram como 

significados nas representações que elaboramos do aluno e quais são 

desconsiderados? (SACRISTÁN, 2005, p. 14) 

 

 É urgente apresentar e trabalhar em sala de aula diferentes “finais felizes” para 

as escritas a serem construídas. E o que as produções dos alunos dessa pesquisa nos 
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trazem? Elas nos proporcionam inúmeras análises sobre como eles estão inseridos em 

um lógica binária entre ser morto, abandonado ou ignorado; e ser reconhecido e 

valorizado a partir do sucesso, do mérito, da oportunidade de ser visto e ovacionado por 

isso.  

 Dito isto, será que estamos considerando as diferentes representações elaboradas 

sobre o sujeito aluno? Infelizmente essa discussão não será possível neste momento, 

mas nos obriga a pensar o quanto uma construção em sala de aula “inocente”, que visa a 

qualificar a competência linguística do aluno, pode trazer uma reflexão aprofundada e 

necessária sobre o quanto de sentido damos ao contexto em que nosso aluno está 

inserido e como utilizamos nossa reflexão no papel de docente para perceber e repensar 

práticas de acordo com aquilo que entendemos ser necessário que nosso aluno aprenda. 

   

As produções textuais em sala de aula: correção e avaliação 

 

 Uma dificuldade recorrente de muitos professores é a de intervir para promover 

aprendizagem e a de não intervir para evidenciar e valorizar o erro. 

 Com frequência, vemos a correção dos escritos dos alunos sendo feitas de forma 

automatizada e categórica, apontando o erro sem a possibilidade de discutir e refletir 

sobre ele. E, os resultados obtidos nesta pesquisa, afirmam esse cenário. Durante a 

análise dos dados, diversas inadequações linguísticas eram encontradas nos textos 

produzidos pelos alunos, esses “erros” tanto ortográficos quanto gramaticais, em 

diferentes momentos, já haviam sido indicados e apontados pelas professoras. Mas 

então, porque eram recorrentes a reprodução desses mesmos erros? 

 Importante dizer que a avaliação deve ser feita durante o processo de construção 

de cada aluno, uma vez que, é uma prática educacional necessária para que se saiba 

como se está e o que já se conseguiu avançar, como se vai vencer o que não foi 

superado e como essa prática será mobilizadora para os alunos, para os professores e 

para os pais. 

 Dito isto, faz-se importante refletir sobre a necessidade de transformar esses 

erros em conhecimento concreto. O planejamento docente não pode ficar apenas na 

expectativa de garantir que o conteúdo seja “passado” e, sim, preocupar-se em 

oportunizar ao aluno uma compreensão mínima do sentido de aprender tais aspectos do 

conteúdo. Isto é, aprender português simplesmente porque está “programado”, não 
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colabora para a construção de alunos produtores de texto, tão pouco, forma esses alunos 

para comunicar-se em diferentes situações que lhes serão apresentadas ao longo de suas 

vidas. 

 Nesse sentido, analisar e refletir a partir dos escritos, permite pensar e construir 

um planejamento adequado às expectativas e objetivos de aprendizagens não só dos 

professores mas, também, dos alunos. Percebe-se que a necessidade de um olhar 

diferenciado para as questões de língua portuguesa em sala de aula, é urgente. Visto que 

as produções dos alunos seguem apresentando as mesmas dificuldades e limitações em 

diferentes produções.  

 Na prática de sala de aula, devido às inúmeras demandas, situações e limitações 

que sabemos que existem e que se apresentam, cotidianamente, aos docentes, sejam por 

fatores internos ou externos; muitas vezes acabamos não dando a importância necessária 

aos pequenos sinais que nos são apresentados no dia a dia da sala de aula e não 

percebemos o quão valiosos são eles. Se o aluno persiste em determinada dificuldade e 

essa também se manifesta nas produções de outros alunos, algo precisa ser revisto, 

repensado. Alguma coisa não está clara e compreendida pelas crianças. 

 Por isso mesmo, deve-se atentar para que as atividades e propostas não tenham, 

única e exclusivamente, a tarefa de classificar ou pontuar os alunos, pois isto contribui 

para o distanciamento dos propósitos de formação. O que acaba fazendo com que a 

avaliação e, os usos que se fazem dela, geralmente, se prestem mais à exclusão e à 

seleção do que à formação e à integração. Ou seja, muitas vezes a avaliação é vista 

como o resultado do desempenho de cada aluno e não como um instrumento de 

reflexão. 

 Segundo Hoffmann (1994) 

 

[...] o acompanhamento do processo de construção de conhecimento 

implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, 

oferecer-lhe novas leituras ou explicações, sugerir-lhe investigações, 

proporcionar-lhe vivências enriquecedoras e favorecedoras à sua 

ampliação do saber (HOFFMANN, 1994, p. 57). 

 

 Nessa perspectiva, as análises das produções visam dar sentido aquilo que é 

proposto em sala de aula. Trazer para a realidade dos alunos a importância de 

comunicar-se bem e de maneira coerente com o contexto de cada situação a qual são 
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expostos. Isso, além de favorecer a solidificação de um sentido de pertencimento que 

lhes dê segurança, lhes estimula a desafiar-se para além do que acreditam ser possível. 

 A língua não é simplesmente um meio de comunicação, é ela uma oportunidade 

de tornar-se, de vir a ser e seu entendimento amplo viabiliza a implementação de 

progressos importantes que visem a igualdade de oportunidades, de valores e estima. 

Pois, comunicar-se bem, é premissa básica para nos expressarmos de forma eficaz nos 

textos escritos. 

   

Práticas e estratégias para a elaboração de textos escritos em sala de aula 

 

Nossas impressões, baseadas nas análises feitas para essa pesquisa, nos mostram 

que é mais produtivo construir um texto escrito coerente e coeso quando existe uma 

narrativa oral sobre o tema que está sendo estudado; quando o imaginário torna-se quase 

real a partir da dramatização em que o objeto de estudo está inserido e quando fazemos 

com que o aluno perceba que, para o colega recriar um fato, é necessária a riqueza de 

detalhes e descrição do ambiente, do sentimento e da sequência dos acontecimentos. 

A escrita tem de ter um objetivo, pois ela registra um momento que existiu ou 

foi inventado. Quando o aluno percebe o potencial de sua imaginação, ele cria, 

compreende e faz inferências importantes. As narrativas orais permitem isso, pois, “o 

jogo dramático infantil é uma forma de arte por direito próprio, não é inventada por 

alguém” (SLADE, 1978, p.17), por isso “o jogo só tem lugar onde oportunidade e 

encorajamento são conscientemente oferecidos por uma mente adulta” (SLADE, 1978, 

p. 18). 

Corroborando com tais ideias, Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz (2004) 

defendem que desenvolver o oral como propósito de uma prática didático-pedagógica 

implica entender que a oralidade se revela em textos relacionados por gêneros e 

vinculados por regras próprias. É necessário que, para isso, a entonação seja valorizada, 

compreendendo a sua tarefa de desdobrar períodos e revelar sentimentos, pois os 

olhares, a gestualidade do corpo, as posturas e mímicas faciais são dimensões que 

abrangem as ações de expressão oral. 

À vista disso, é preciso permitir que o aluno entenda que a oralidade também 

tem regras, demarcando as características do uso oral e contextualizando essas 

diferenças, fazendo com que compreendam que o mesmo, mas de maneira diferente, se 
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aplica ao texto escrito. Dessa maneira, serão visíveis os avanços tanto na expressão oral 

quanto nas produções textuais.  

No que diz respeito aos objetivos do professor em relação às estratégias 

didáticas utilizadas no ambiente escolar, Schnewly e Dolz (1999, p. 10) atentam para o 

fato de que: 

  

[...] toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma 

decisão didática que visa a objetivos precisos de aprendizagem que 

são sempre de dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero, 

primeiramente, para melhor conhecê-lo... melhor produzi-lo na escola 

e fora dela, e, em segundo lugar, para desenvolver capacidades que 

ultrapassam o gênero e que são transferíveis para outros gêneros. 

 

Cabe ressaltar a importância das “relações de confiança”, pois é preciso que o 

aluno e o professor se encontrem. Para isso, o professor precisa identificar as estratégias 

que se constituam em formas de compreender o pensamento do aluno para poder 

intervir nele. 

Portanto, é preciso instigar a vontade e a curiosidade dos alunos. E não há nada 

mais lógico do que transformar a capacidade imaginativa dos alunos em uma proposta 

pedagógica consistente e atrativa, utilizando-se dos conhecimentos que borbulham 

dentro e fora da sala de aula. Consequentemente, uma proposta pedagógica que não 

contemple a ludicidade – segundo o que os dados nos mostraram nesta análise – está 

carente de desafios, é limitadora e ignora um universo de possibilidades e descobertas 

de si e do mundo. 

Sobre uma aula em formato lúdico, vejamos o que nos diz Fortuna: 

 

a tensão do desejo de saber, a vontade de participar e a alegria da 

conquista impregnarão todos os momentos desta aula. Deste modo, 

arrebatados, professor e aluno evadem-se temporariamente da 

realidade, mas somente pelo tempo suficiente de pensar, imaginar, 

inventar, pois o material necessário à atividade criativa é a própria 

realidade. (FORTUNA, 2000, p. 9). 

 

A brincadeira é, de certa forma, um jogo muito sério dentro do universo infantil 

e que, muitas vezes, alguns professores insistem em limitar e desvalorizar, 

desmotivando a capacidade expressiva dos alunos. O jogo, a brincadeira e a 

dramatização infantil, sejam eles realistas ou não, expressam os potenciais de cada 

aluno. O mundo da fantasia é uma aventura que pode ser vivida sem rotulações. 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1521  

 

Além disso, o planejamento deve contar com propostas de jogos, brincadeiras e 

dinâmicas que envolvam a aprendizagem e, sequencialmente, a sistematização dos 

conhecimentos abordados. Isso tudo, com o respaldo da ludicidade, tornando os 

conteúdos de sala de aula agradáveis e oportunizando a exploração de saberes, onde a 

reflexão, a investigação e a contextualização sejam situações de incentivo à valorização 

de ideias, conhecimentos e experiências tanto do grupo como de cada aluno 

particularmente. 

Importante dizer que 

 

Em qualquer estratégia, os professores devem sempre atuar como 

mediadores. Acompanhar a leitura dos textos, criar novas práticas a 

partir do desejo ou da necessidade dos alunos, dinamizar as aulas, 

tornando-as agradáveis e produtivas. Após selecionar o texto 

motivador, planejar com antecedência é essencial, pensando as 

atividades antes de indicá-las para que alcancem a dimensão (ou a 

perspectiva) de cada uma. (COELHO & PALOMANES, 2016, p. 59-

60) 

 

Nas práticas de sala de aula, o incentivo à produção de narrativas orais 

possibilita às crianças a utilização da imaginação e da criatividade em uma posição de 

protagonismo. Tais práticas repercutem tanto nos avanços cognitivos dos alunos quanto 

influenciam positivamente nas questões sociais e emocionais. 

 

Considerações finais  

  

 Para que fosse possível responder: no que a análise das produções textuais de 

alunos de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre pode contribuir 

para as estratégias pedagógicas de construção de textos de seus professores? 

Primeiramente, problematizamos a importância de entender o contexto dos alunos, dar 

sentido aos escritos, corrigir e avaliar de maneira a promover e, não, menosprezar; e, 

principalmente, apontamos o valor que tem um planejamento docente que vise práticas 

e estratégias embasadas no lúdico e na dramatização e o quanto esses fatores têm a 

contribuir com a formação docente e o fazer pedagógico. 

 Dessa forma, para que nossa proposta atingisse o resultado esperado, 

contextualizamos em diferentes âmbitos (nacional e municipal) os documentos, 

referenciais e propostas que norteiam o ensino de língua portuguesa. Além disso, 

procuramos compreender a partir das análises que foram sendo feitas ao longo desse 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1522  

 

processo, o quanto está intrínseco, nas produções dos alunos, diferentes indícios que nos 

possibilitam, na qualidade de docente, favorecer e promover aprendizagens em sala de 

aula. O que nos permitiu vivenciar experiências únicas e aprender ao mesmo tempo em 

que nos colocamos no papel de meras observadoras dos processos. 

 Toda a análise que nos possibilitou refletir sobre as estratégias possíveis de se 

trabalhar o lúdico, a favor da construção de aprendizagens significativas e essenciais 

para a formação não só educativa, mas humana; visto que investir em um olhar mais 

sensível e interessado para com o aluno, potencializou e tornou perceptíveis muitas 

questões. Questões que, muitas vezes, os alunos (e, por vezes, até os professores) não 

consideram importante trazer para a sala de aula, culminando na perda de oportunidades 

interessantes de aprender com sentido. 

 Torna-se então necessário ter clareza do trabalho que se busca fazer e permitir 

que nosso olhar traga à tona a real necessidade dos alunos. Não desconsiderando o que 

já estava previsto no âmbito escolar, mas, exatamente, tornando real e compreensível o 

saber, através da experimentação, por meio da ludicidade. 

 Dessa forma faz-se necessário que o professor tenha o conhecimento dos 

distintos conceitos de gramática para que não valorize uma determinada variedade e 

assim, possa “mostrar” ao aluno diferentes formas de expressar-se; é importante que o 

aluno saiba adequar-se a um determinado contexto, pois como já discutimos ao longo 

desta pesquisa, “vestimos” determinados papéis sociais conforme o ambiente em que 

estamos inseridos.  

 Sabe-se que as línguas variam, são mutáveis e, além disso, não há línguas 

uniformes, ou seja, são heterogêneas. Sendo assim o fenômeno da variação linguística é 

de extrema importância quando “tratamos” o ensino de língua materna. Isto se dá pelo 

fato de a gramática normativa ter sido (e ainda tem sido) o foco das aulas de Língua 

Portuguesa. 

 Percebemos que os avanços das produções escritas das crianças, estão 

intimamente ligados a construção do todo em que circunda essas construções. 

 Por fim, acreditamos que a prática pedagógica não deve ser apoiada apenas no 

aprender a partir da construção, mas também a partir do aluno como sujeito histórico e 

social que, inserido em um ambiente que propicie desafios prazerosos, transforma o seu 

conhecimento, possibilitando a seu professor, reflexões constantes de suas práticas, 

mudando concepções pré-concebidas que limitam a exploração de novos saberes. Dito 
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isso, o ponto de partida ocorre na busca e no interesse pelas aprendizagens dos alunos; e 

a transformação, parte das atitudes que tomamos perante aquilo que acreditamos ser a 

função da educação. 
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Resumo: Nos dias atuais, o conceito de alfabetização não fica restrito à decodificação e 

apreensão do sistema de escrita alfabético, mas abarca os letramentos e seu uso na vida 

cotidiana, o que nos direciona para os letramentos digitais. Nesse contexto, o objetivo desse 

trabalho é observar, a partir da ótica Bakhtiniana, como, nesse mundo tecnológico, repleto de 

múltiplas linguagens e semioses, o vlog aparece como um gênero que reflete um novo uso da 

linguagem e que precisa ser abordado em sala de aula, tanto do ponto de vista da produção 

como do consumo crítico dos discursos neles veiculados e das vozes que perpassam tal gênero. 

Buscamos ainda observar como a BNCC se articula na promoção e inserção dos gêneros digitais 

na sala de aula, tornando, assim, direito de toda criança o contato com o vlog. 

Metodologicamente, faremos uma revisão bibliográfica para tentar responder a alguns 

questionamentos colocados ao longo do texto. Uma análise preliminar mostra que a perspectiva 

de Bakhtin de linguagem se relaciona diretamente com os gêneros textuais no contexto digital e 

que os direitos instituídos pela BNCC precisam alcançar a todos indistintamente, a fim de se 

evitar que as desigualdades se aprofundem, agravando o processo de exclusão gerado pela 

inabilidade com os múltiplos formatos textuais advindos da cultura digital. 

 

Palavras- chave: Vlog, Alfabetização, Visão Bakhtiniana da linguagem. 

 

Introdução  

A partir de uma visão dialógica da linguagem, que significa compreender o 

desenvolvimento da linguagem dentro de um escopo sócio-histórico, levando em conta 

neste processo desenvolvimento  da criança um contexto de interação, com as 

implicações que a cultura proporciona, vemos que, em uma sociedade cada vez mais 

tecnológica e digital, novos arranjos culturais surgem e vão ressignificando nossas 

práticas comunicativas e os processos pelos quais adquirimos a linguagem.  

A criança nasce dentro de um contexto hipermidiatizado e, antes mesmo de 

nascer, no interior do útero de sua mãe, está exposta a semioses linguísticas da realidade 

que a espera. A criança escuta, sente e reage ativamente aos estímulos do meio em que 

está inserida e, a partir dele, começará a desenvolver sua linguagem, tornando-se, 

posteriormente, um sujeito enunciador, nas interações. Para DEL RÉ et al,( 2014, p.19), 

nós constituímos a linguagem e somos constituídos por ela, modificamos e somos 

modificados e, nesse jogo, vamos nos constituindo enquanto sujeitos únicos, singulares.  

O contato com a língua inicia-se nos círculos mais próximos, principalmente, na 

família.  A mãe, o pai, irmãos, avós, amigos mais íntimos ajudarão a construir os 

caminhos que a criança poderá trilhar por meio da linguagem. Nesse sentido:  

 

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra a 

minha consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da 

mãe etc.), e me é dado com a entoação, com o tom emotivo dos valores 

deles. Tomo consciência de mim, originalmente, através dos outros: 

deles recebo a palavra, a forma e o tom que servirão para a formatação 
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original da representação que terei de mim mesmo (BAKHTIN, 2003, 

p. 373)  

 

Vemos que é neste diálogo constante, na troca, interação, no desejo de interagir 

com os pares que a criança vai se inserir no mundo de um modo mais concreto pela 

linguagem, que mais tarde se desenvolverá com árduo esforço cognitivo no 

desenvolvimento da linguagem verbal. Nesse sentido, compreendemos que: 

O uso da palavra como possibilidade de criação de uma experiência 

nova a ser compartilhada socialmente não é fácil para as crianças nem 

para os adultos. Criar o mundo na linguagem requer esforço e 

aprendizado. (MEC/SEB, 2016, p. 19)  

 

Sabe-se que a uma língua é um objeto complexo, portanto exige esforço para o 

seu domínio. Diante dessa complexidade, surgem questionamentos: O que muda nos 

processos de alfabetização e letramento com as tecnologias? Como o vlog, visto a partir 

de uma concepção Bakhtiniana da linguagem, pode ser um recurso importante na 

alfabetização? Como a sociedade e escola têm se organizado na promoção de práticas 

que considerem esse novo contexto social no ciclo de Alfabetização? Estas são algumas 

das indagações que procuraremos discutir no transcorrer deste texto.  

 

Alfabetização e Letramento  

 

Dentre as muitas tecnologias criadas pelo homem, a escrita e a sistematização 

alfabética de uma representação simbólica para as vocalizações produzidas no processo 

de comunicação figuram como um dos maiores feitos da humanidade. É difícil encarar a 

escrita como uma tecnologia, quando o nosso referencial para esse conceito é, por 

exemplo, o computador mais recente lançado pela marca “X”, ou o smartphone top de 

linha com múltiplos núcleos de processamento e uma infinidade de gigas de 

armazenamento. Contudo, tanto smartphones quanto os caracteres que representam a 

linguagem falada são frutos da inventividade e criatividade humana, produzidos 

artificialmente pelo uso de uma técnica desenvolvida em dado contexto social e em um 

certo momento histórico.  

Faria et al (2017) mostram que, com a proclamação da República em 1889, 

quando nasce, no Brasil, a escola obrigatória e a educação passou a ser considerada 

como um direito de todo cidadão, as questões em torno da alfabetização começaram a 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1526  

 

ser estudadas com mais profundidade. Naquele tempo, o ensino da leitura e da escrita 

utilizava os métodos sintéticos: o da soletração, que se inicia com os nomes das letras 

do alfabeto para depois fazer as combinações silábicas e, então, montar as palavras. 

Decifrar palavras bastava para alfabetizar-se. Escrever o próprio nome era um indício de 

alfabetização. É lamentável, que, passado tanto tempo, essa perspectiva ainda se 

encontra presente em algumas escolas.  

Hoje, com o avanço da linguística e de pesquisas em educação, essa perspectiva 

foi ultrapassada e isso se deve, em grande parte, à mudança na concepção de linguagem. 

A partir de Bakhtin (1995), com sua concepção, podemos compreender o uso social da 

escrita mais ampliado como objetivo final do processo de alfabetização. Nessa 

concepção de linguagem, o que o indivíduo faz ao usar a língua não é somente traduzir 

e exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outro, mas realizar ações, 

agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). A língua como instrumento de interação 

social, com propósitos comunicativos, é codeterminada pela situação de comunicação. 

Em outras palavras, a língua não basta a si mesma, precisa do contexto de produção. Por 

isso, o olhar da linguística nessa perspectiva envolve dois tipos de sistemas de regras, 

ambos reforçados pela convenção social:  

i) as regras que governam a constituição das expressões linguísticas (regras semânticas, 

sintáticas, morfológicas e fonológicas)  

ii) as regras que governam os padrões de interação verbal em que essas expressões 

linguísticas são usadas (regras pragmáticas)  

 

Usar a escrita, alfabetizar-se, assim, é muito mais do que o domínio do código de 

um sistema linguístico que pode ser utilizado para registrar documentos, narrativas, para 

publicar informações, enviar bilhetes ou noticiar fatos. Escrever ou ler é fazer uso social 

de um instrumento cultural e ideológico que permite ao sujeito refletir, elaborar o 

conhecimento e tomar consciência ideológica de si e do mundo que o rodeia. É, antes de 

tudo, fazer-se lido e ler, compreender, responder, perguntar ou argumentar. É usar uma 

língua, que carrega consigo valores, entoações, estilos, gêneros e discursos. É, portanto, 

fazer uso de uma linguagem social, cultural, ideológica, política.  

Rojo (2014) dirá que, numa perspectiva dialógica da linguagem, também 

defendida pelo Círculo de Bakhtin, crê-se na construção de um sujeito social a partir de 

sua interação com o meio e com seus pares. Tal interação, escrita ou oral, será dada por 
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meio dos gêneros do discurso, que perpassam os mais diversos níveis da esfera social. 

Aqui, a teoria dos gêneros de Bakhtin, ganha ênfase, pois, no contexto digital, tais 

gêneros se multiplicam, se hibridizam, ampliando as formas como interagimos quer 

com o conteúdo digital e a forma como nos é apresentado, quer com os outros sujeitos 

em rede. Observamos, assim, que essa teoria pode, também, ser aplicada aos objetos de 

aprendizagem em ambiente digital, uma vez que grande parte de nossa interação social 

é, cada vez mais, mediada por aparatos tecnológicos. De um modo geral,  

 

No coração, no âmago, no cerne de quaisquer mediações - culturais, 

tecnológicas, midiáticas - está a linguagem, é justamente a linguagem, 

camada processual mediadora, que revela, vela, desvela para nós o 

mundo, é o que nos constitui humanos. [...] Linguagem é pensamento. 

(SANTAELLA, 2007, p. 189)  

 

É na interação que essa linguagem toma forma e passa a dar vida ao mundo 

interior dos pensamentos, organizando nossa estrutura cognitiva. Vale aqui salientar a 

importância de se subsidiar uma alfabetização na perspectiva dos multiletramentos, já 

que o contexto digital é repleto de múltiplas linguagens e de multisemioses e quanto 

mais conhecemos e aprendemos como lidar, otimizamos a aprendizagem. As 

repercussões de uma alfabetização multiletrada implicarão uma ação mais consciente 

dos sujeitos alfabetizados sobre seu próprio contexto social. A concepção de 

alfabetização amplia-se para muito além da simples reprodução de agrupamento de 

letras em sílabas, palavras e sentenças. Nesse sentido, Soares diz que:  

Alfabetizar é dar condições para que o indivíduo – criança ou adulto – 

tenha acesso ao mundo da escrita tornando-se capaz não só de ler e 

escrever, enquanto habilidades de decodificação e codificação do 

sistema da escrita, mas, e, sobretudo, de fazer uso real e adequado da 

escrita com todas as funções que ela tem em nossa sociedade e também 

como instrumento na luta pela conquista da cidadania plena (SOARES, 

1998, p. 33)  

 

Nessa citação, vemos a distinção entre alfabetização e letramento. Decodificar o 

sistema de escrita e fazer uso desse sistema. Mesmo distinguindo essas duas dimensões, 

a concepção hoje defendida pode ser associada à ideia de que a alfabetização abrange 

dois sentidos que se imbricam: o stricto, a alfabetização propriamente dita, e o lato, que 
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contempla as práticas do letramento. No entanto, devem ser preservadas, nesse 

entendimento, particularidades de cada um desses sentidos.  

 

Novos modos de ver e de conceptualizar a realidade implicam o 

aparecimento de novos gêneros e a alteração dos já existentes. Ao 

mesmo tempo, novos gêneros ocasionam novas maneiras de ver a 

realidade. A aprendizagem dos modos sociais de fazer leva, 

concomitantemente, ao aprendizado dos modos sociais de dizer, os 

gêneros. Mesmo que alguém domine bem uma língua, terá dificuldade 

de participar de determinada esfera de comunicação, se não tiver 

controle do(s) gênero(s) que ela requer. (FIORIN, 2017, p. 77)  

  

Em suas palavras, Fiorin defende o aprendizado de  vários gêneros, pois cada 

esfera de comunicação exige domínios próprios. E o que dizer dos gêneros digitais? 

Vejamos especificamente o vlog. 

 

Bakhtin e o vlog  

 

O vídeo digital é repleto de semioses: o áudio, a profusão sequenciada de 

imagem em planos, animações, textos, que separadamente podem funcionar e 

estabelecer um sentido, e que, quando articulados na tela, fazem emergir uma gama 

extremamente complexa de significações, exigindo a ativação e estimulação simultânea 

de diversas áreas do cérebro para compreensão. O movimento, as cores, a trilha sonora, 

são elementos que trazem dinamicidade e atraem a atenção da criança ao conteúdo. O 

fácil e rápido compartilhamento dos vídeos na rede é um dos motivos da escolha deste 

formato para o estudo, bem como uma das fontes mais utilizadas na busca de 

entretenimento, educação e informação na web por parte das crianças.  

Há articulação entre o pensamento de Bakhtin e o vlog? Vejamos algumas 

considerações. Iniciemos pelo conceito:  

 

O Vlog (abreviação para “videoblog”) é uma forma predominante de 

vídeo amador no Youtube, tipicamente estruturada sobre o conceito 

de monólogo feito diretamente para a câmera, cujos vídeos são 

caracteristicamente produzidos com pouco mais que uma webcam e 

pouca habilidade de edição.” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 192)  

Nesses vídeos, os indivíduos relatam alguma experiência do seu 

cotidiano, expressam suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, 
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apresentam argumentos a favor de sua posição, [...] a câmera é uma 

forma de registrar o falar autobiográfico [...] (COSTA, 2017,  p. 2)  

 

Segundo os autores, são vídeos que dão suporte a diversos gêneros, portanto 

estamos profundamente conectados com a teoria de Bakhtin. A discussão sobre o vlog 

enquanto suporte ou gênero será objeto de outro trabalho. Mas, o que diz Bakhtin sobre 

os gêneros? 

Estudar os gêneros do discurso é dedicar-se à forma de comunicação 

verbal mais legítima, pois os gêneros são formas “relativamente 

estáveis de enunciados”, e como tal são formas de realização do 

princípio dialógico da maneira mais completa. De resto, os gêneros 

se fazem presentes em todas as “esferas da atividade humana” e por 

isso mesmo são em número quase ilimitado. ( BAHKTIN, 2003, 

p.296) 

 

 Chamamos atenção para dois aspectos: primeiro, as formas relativamente 

estáveis dos enunciados, a precisão do advérbio recobre as mudanças necessárias dos 

enunciados em diferentes épocas; segundo, para o número ilimitado referente às esferas. 

O campo digital trouxe uma quantidade de gêneros, que se multiplicam na era da 

linguagem digital e se hibridizam no ciberespaço. 

Quanto ao que se refere ao formato de vlog ou vídeo-blog, trata-se de uma:  

 

[...] forma de publicação online que permite que qualquer pessoa com 

acesso à internet e à uma simples ferramenta de produção de vídeo – 

como um computador e uma webcam, ou um celular com 

compatibilidade para vídeo – possa criar e postar conteúdo. A maioria 

dos vlogs têm autoria individual e abordam temas pessoais. (Nardi, 

2004; Schianno, 2004).  

Como os blogs, os vlogs são uma forma gerada pelo usuário de 

comunicação on-line que serve como mídia para comentários sociais, 

noticiários alternativos, lojas criativas ou diários pessoais online. 

(MOLYNEAUX et al. 2008, p. 2)  

 

O vlog se apresenta como um espaço virtual proposto à exposição de um ponto 

de vista, para o sujeito se posicionar, das múltiplas formas possíveis que o digital 

permite Nesse sentido, articula-se com o pensamento Bakhtiniano que afirma: o uso da 

língua se efetua em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, 

proferidos pelos participantes de uma ou outra esfera da atividade humana (BAHKTIN, 

2003, p.298). Fiorin explica assim:  
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O enunciado é uma posição assumida por um enunciador, é um sentido. 

[...] O enunciado é de ordem do sentido; o texto do domínio da 

manifestação. O enunciado não é manifestado apenas verbalmente, o 

que significa que, para Bakhtin, o texto não é exclusivamente verbal, 

pois é qualquer conjunto coerente de signos, seja qual for sua forma de 

expressão (pictórica, gestual, etc) (FIORIN, 2017, p. 57)  

 

Compreendemos, a partir de Bakhtin, que a importância de o indivíduo se 

posicionar criticamente diante dos fatos, que circulam em seu meio social, e que temos 

acesso por meio da infinidade de mídias, é fator cabal para sua constituição 

idiossincrática. A apropriação dos discursos, que perpassam seu mundo e que ganham 

um novo sentido em sua fala, vai constituindo sua individualidade, no processo de 

compreensão e de resposta. Este pensamento se coaduna com a proposta dos vlogs, 

enquanto ferramentas da ordem da expressão opinativa, argumentativa.  

 

O espaço de escrita em novas mídias digitais [...] servem como novos 

domínios para as pessoas expressarem suas opiniões e atitudes em 

muitos temas, juntamente com os modos tradicionais de comunicação, 

como a conversa face a face e textos escritos. (BARTON; LEE, 2015, p. 

117)  

 

Os textos manifestados em um vlog se apresentam das mais diversas formas, a 

partir do conjunto de recursos sígnicos a que tem acesso o seu produtor, o que contribui 

para a visão explicitada acima, que nos permite observar um caráter multimodal da 

língua, em que a expressão verbal não dá conta da complexidade de facetas que 

fotografias, gestos, imagens, expressões faciais, tonalidade da voz, sons, trilha sonora, 

tipografia de fonte utilizada e efeitos visuais podem significar para a compreensão do 

todo textual. Todos esses recursos estão no cotidiano da criança, reverberando vozes da 

sociedade e conversam com ela solicitando uma atitude responsiva para a construção do 

conhecimento. Assim,  

 

O mundo interior é formado a partir da heterogeneidade 

dialógica das vozes sociais. Os enunciados, construídos pelo 

sujeito, são constitutivamente ideológicos, pois são uma 

resposta ativa às vozes interiorizadas. (FIORIN, 2017, p. 64)  
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Vemos, no vlog, uma ampliação e potencialização das possibilidades de 

expressão, uma vez que, no seu antecessor, o blog220, as opiniões eram expressas 

principalmente de forma verbal, o texto era tomado por primazia e apenas havia seu 

deslocamento do ponto do espaço físico, estático e planificado do papel para o virtual. 

Mas, pensar dessa maneira seria diminuir essa importante ferramenta textual, pois o 

digital já o ressignificou por meio do uso dos hiperlinks que permitem ao usuário uma 

leitura assíncrona e não-linear, bem como o contato com outros textos que se 

relacionam, ou não com a temática abordada e que são vinculados por meio dos 

hiperlinks ao texto principal. Nesse sentido, conseguimos observar o conceito de 

intertextualidade de Bakhtin na prática quando, por exemplo, um link me direciona a 

um outro texto, que existe independente do primeiro, mas que dialoga com o mesmo. 

Na mudança do texto opinativo do blog e ao vlog, fortalecemos a ideia de uma língua 

fluida, criativa e extremamente adaptativa, tendo como centro organizador não o eu ou o 

outro, mas a troca comunicativa estabelecida entre as partes nesse processo.  

Antes de tudo, não se pode pensar em textos como 

relativamente fixos e estáveis. Eles estão mais fluidos com as 

virtualidades mutantes das novas mídias. Além disso, estão se 

tornando cada vez mais multimodais e interativos. Os links 

entre os textos são complexos no plano online, e a 

intertextualidade é comum em textos online [...] Mais gêneros 

híbridos são identificados na web. (BARTON; LEE, 2015, p. 

40)  

Compreendemos que todas as relações comunicacionais estão pautadas na 

finalidade da proposição enunciativa, o que nos encaminha a sua noção dos gêneros do 

discurso. Nada foge aos gêneros e é a partir deles que apreendemos a realidade.  

Observamos, assim, a necessidade de novos e mais complexos processos tanto 

do ponto de vista da produção, como da expressão da linguagem que precisam ser 

observados pelas instâncias educativas e fomentados em seu interior para dar às crianças 

a possibilidade de garantia de seus direitos de aprendizagem.  

 

A BNCC e o vlog  

 

 
220 Contração dos termos em inglês web e log-  diário da rede 
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Dentro da perspectiva de alinhamento das propostas de estabelecer um 

documento regulador, norteador e organizador das práticas pedagógicas, surge a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). O nosso olhar a esse documento volta-se para 

perceber de que forma as mídias digitais, em específico, o uso do vlog em sala de aula 

possibilita a interação das crianças com os gêneros que nele circulam e se hibridizam e 

se torna  importante para a consolidação da alfabetização e das práticas letradas por 

parte dos alunos.  

O nosso recorte do documento, que abrange todas as disciplinas e componentes 

desde a Educação Infantil, Ensino Fundamental até o Ensino Médio, deu-se nos anos 

que compõem o chamado Ciclo de Alfabetização que abarca 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental para o componente de Língua Portuguesa. No documento, pesquisamos 

pelo termo “vlog”, que apareceu 4 vezes, sendo 1 vez em diretrizes específicas ao 1º 

ano, 1 vez para diretrizes curriculares tanto para o 1º como 2º ano, 1 vez para o 2º ano 

em específico e uma última vez para o 3º ano.  Quanto ao campo abordado, dividem-se 

em: Campo das práticas de estudo e pesquisa (EF01LP24), Campo da vida pública 

(EF12LP13), Campo da vida cotidiana (EF02LP16, EF0ELP16), o que do nosso ponto 

de vista, relaciona-se estreitamente com o uso dos gêneros em seu contexto cotidiano.  

As habilidades contempladas na BNCC, que se relacionam com a temática estão 

organizadas na tabela a seguir: 

Tabela 01 – Habilidades BNCC relacionadas ao termo vlog 

Componente Ano Habilidade Possibilidades para o currículo 

Portuguesa 1º (EF01LP24) Identificar e 

reproduzir, em enunciados 

de tarefas escolares, 

diagramas, entrevistas, 

curiosidades, digitais ou 

impressos, a formatação e 

diagramação específica de 

cada um desses gêneros, 

inclusive em suas versões 

orais. 

Projetos que prevejam a 

elaboração de blogs, vlogs, canais 

digitais ou jornais — digitais ou 

impressos — nos quais sejam 

apresentadas entrevistas e/ou 

curiosidades viabilizam o 

trabalho, pois incluem a leitura de 

estudo e a produção dos textos. Na 

organização do currículo, a 

progressão pode dar-se pela 

diversificação do tema abordado, 

pela complexidade dos textos e 

pelo nível de autonomia do aluno, 

que pode se efetivar pela 

organização de habilidades em 

que as tarefas sejam realizadas em 

colaboração e, progressivamente, 

com autonomia. 

Língua Portuguesa 1º, 2º (EF12LP13) Planejar, em 

colaboração com os 

colegas e com a ajuda do 

professor, slogans e peça 

É muito importante que, na 

elaboração do currículo, preveja-

se o acesso e a utilização de 

ferramentas digitais que 
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de campanha de 

conscientização destinada 

ao público infantil que 

possam ser repassados 

oralmente por meio de 

ferramentas digitais, em 

áudio ou vídeo, 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do 

texto. 

viabilizem a produção dos textos 

em áudio ou vídeo. As habilidades 

podem: a) envolver a análise de 

textos, no gênero determinado, 

para compreender suas 

características, de acordo com a 

situação comunicativa; b) orientar 

a produção/textualização, 

colaborativa, em mídia digital. 

Além disso, é preciso considerar 

que a habilidade prevê oralizar 

textos escritos na preparação de 

materiais gravados em vídeo (para 

exibição na TV, em vlogs, em 

canais de mídias digitais etc.), e 

em áudio (para exibição em rádio 

e canais das mídias digitais etc.). 

Por isso, é fundamental que sejam 

previstos estudos dos recursos a 

serem empregados nesses 

materiais, considerando a 

especificidade de cada mídia e 

ambiente. A progressão, tanto 

horizontal quanto vertical, pode 

pautar-se pelo grau de 

complexidade das peças 

publicitárias visadas, pela 

alternância no foco do ensino (o 

gênero e sua organização geral; as 

ferramentas digitais a serem 

mobilizadas; o planejamento; a 

elaboração) e pelo grau de 

autonomia a ser conquistada pelo 

aluno a cada etapa. 

Língua Portuguesa 2º (EF02LP16) Identificar e 

reproduzir, em bilhetes, 

recados, avisos, cartas, e-

mails, receitas (modo de 

fazer), relatos (digitais ou 

impressos), a formatação e 

diagramação específica de 

cada um desses gêneros. 

Na elaboração do currículo, deve-

se considerar que, na escola, o 

desenvolvimento dessa habilidade 

pode se dar por meio da intensa 

frequentação dos estudantes a 

textos organizados nos gêneros 

previstos. Projetos de troca de 

cartas em classes de escolas 

diferentes, de sessões de 

degustação de pratos da região, 

acompanhados de um livro de 

receitas ou de um vlog que as 

apresenta podem ser boas 

propostas para viabilizar esse 

trabalho. Na organização do 

currículo, a progressão pode se dar 

a partir da diversificação de 

textos, da extensão e 

complexidade deles, assim como 

do nível de autonomia requerido 

do aluno 

Fonte: MEC/SEB 2018 

 Como vemos, os documentos oficiais já apontam para o uso do Vlog desde os 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Também a sociedade já absorve fortemente o seu 
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uso, pelo menos, nas classes mais abastadas, as crianças são introduzidas no letramento 

digital nos primeiros anos de vida. Cabe à escola democratizar esse uso e  tornar 

realidade a inclusão de todas as crianças no letramento digital. Colocar, em circulação 

na sala de aula, os gêneros, que emergem das tecnologias, é aproximar a realidade da 

escola, com a da vida da criança que já interage com as mídias em seu dia a dia. É 

também uma oportunidade para o professor renovar sua prática, acompanhando as 

transformações de seu tempo. 

Considerações Finais  

 

Se pensarmos na história da humanidade, desde que o homem começou a 

organizar seus pensamentos por meio de registros, a escrita foi se desenvolvendo e 

ganhando extrema relevância nas relações sociais e, atualmente, ocupa um lugar 

proeminente nas sociedades modernas. Desse modo, falar em alfabetização, entrada no 

mundo da escrita, é falar em construção de cidadania para todos. E, nesse sentido, 

também a noção de direito foi ampliada. Se antes bastava escrever o nome, hoje o 

cidadão dever ser capaz de participar criticamente de todas as situações letradas na 

sociedade. E para isso, o letramento digital é necessário.  

Os letramentos semióticos também estão no rol das necessidades atuais 

relacionadas à cidadania. É cada vez mais importante poder ler e produzir textos “em 

diversas linguagens e semioses (verbal oral e escrita, musical, imagética...)” (RIBEIRO, 

2016, p. 48)  

o uso de novas tecnologias não pode ser descolado do conjunto 

de meios que, quer a escola discuta ou não, constituem as 

formas de pensar e de se expressar através das linguagens 

contemporâneas. Essas já estão incorporadas ao cotidiano da 

criança fora da escola e começam a ser levadas em consideração 

na medida em que os professores dialogam com as crianças 

sobre o que veem, leem e escutam, adotando as mídias como 

objeto de estudo em várias áreas do conhecimento, com base 

nas Diretrizes Curriculares, tornando visíveis suas funções, 

conteúdos e linguagens e incorporando-as desde o período da 

alfabetização. (FRADE, 2015, p.72)  

 

Potencializar, na criança, o desenvolvimento de capacidades cognitivas para a 

utilização das mídias digitais, significa empoderá-la na busca e produção do 

conhecimento, dotando-a de criticidade e maiores habilidades para lidar com as 

constantes e significativas mudanças da cultura digital. Lembremos que, para Vygotsky 
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(1998), a relação do sujeito com o conhecimento se estabelece através de instrumentos e 

signos. Para esse teórico, o uso de instrumentos humaniza o homem, transformando o 

curso de sua existência de natural para cultural. Hoje, imperiosamente, o uso do 

instrumento digital nos insere no mundo cultural, utilizar o vlog para tal é um caminho 

possível.  

Jenkins (2015) enfatiza a importância de uma educação que se volte para o 

letramento midiático, destacando a necessidade da escola ressignificar seu olhar sobre 

as mídias. Faz-se necessário vê-las não como ameaça, mas como recursos e potenciais 

para o desenvolvimento de um conhecimento que, cada vez mais, se torna 

compartilhado, interconectado, gerando crianças produtoras e em decorrência disto, 

participantes culturais.  

Por fim, ressaltamos que a perspectiva de Bakhtin de linguagem se relaciona 

diretamente com os gêneros textuais no contexto digital e que os direitos instituídos pela 

BNCC precisam alcançar a todos indistintamente, a fim de se evitar que as 

desigualdades entre letrados e iletrados se aprofundem, agravando o processo de 

exclusão gerado pela inabilidade com os múltiplos formatos textuais advindos da 

cultura do digital. Este é um direito republicano, que não pode ser negado a qualquer 

criança em território brasileiro, por isso retomar o que já tem sido debatido acerca do 

tema pelos teóricos nos possibilitou a ter uma visão mais ampla e aprofundada sobre o 

fenômeno, compreendê-lo melhor, permitindo-nos, assim, vislumbrar alternativas que 

possam, de fato, colaborar com a efetivação do uso do vlog na alfabetização e no 

multiletramento das nossas crianças. 
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O que eles(as) pensam sobre a leitura e a escrita? Contribuições para 

ressignificar a linguagem em uma turma de 4° ano do ensino 

fundamental 

 

 

Thaís Rodrigues Carlos  

(Mestranda do PPGE/UFMT/GEPLOLEI) 

 

Resumo: O artigo tem como objetivo trazer contribuições para discussões no campo da linguagem como 

processo discursivo e para os diálogos sobre a leitura e escrita no 4° ano do ensino fundamental. 

Apresentam-se neste artigo recortes de uma pesquisa investigativa de uma professora em fase inicial de 

carreira vinculada ao Projeto trienal de Pesquisa do GEPLOLEI (UFMT/Cuiabá) sob orientação da Dra. 

Bárbara Cortella, em sala de aula com alunos de uma Escola Estadual localizada em Cuiabá – MT. A 

pesquisa com abordagem qualitativa, constituiu-se a partir de estudos da bibliografia especializada da 

Teoria Histórico-Cultural (Vygotsky) e da linguagem como enunciativo-discursiva (Smolka, Bakhtin), 

realizou-se diários de campo, observações e questionário investigativo em sala de aula. Assim, 

analisamos quais eram as concepções de leitura e escrita trazidas pelos alunos do 4° ano.  A partir da 

análise dos questionários e narrativas dos alunos, constatou-se que as crianças atribuíam a tais práticas o 

sentido escolarizado, muitos não demonstravam prazer durante as atividades e outros, visualizavam a 

ascensão social.  

 

Palavras-chave: Linguagem. Leitura e Escrita. Ensino Fundamental.  

 

A terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela 

expresse nossos mais fundos desejos. (BARROS, 2013, p. 46) 

 Introdução 

Iniciamos este artigo com uma epígrafe que apresenta a forma como pensamos o 

trabalho com a linguagem em sala de aula, como uma prática discursiva e dialógica que 

ressignifique e “desarrume” as percepções que os alunos têm sobre a linguagem, 

tornando-os conhecedores e autores, leitores e “fazedores” de literatura.  

Sabendo que muito tem se discutido sobre a leitura e a escrita como processo discursivo 

que permite aos alunos se apropriarem das funções sociais da linguagem e 

desenvolverem, a partir da interação e aprendizagem em sala de aula, capacidades 

inerentes a uma formação cultural ampla e diversificada, propomos nesse texto 

reflexões sobre o tema.  

Autores como Smolka (1993; 2005), Soares (1997; 2010), Vygotsky (2007; 

2017), Bakhtin (2011), Mello (2008; 2010) e Cosson (2016; 2017), entre muitos outros, 

têm discutido e apresentado contribuições sobre como a relação entre linguagem/escola 

podem ser interativas e discursivas. Em investigações da literatura atual, percebemos a 
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linguagem como um processo social, discursivo, dialógico, intelectivo e interativo, 

caracterizando-se como uma questão de suma importância para a sociedade.  

Desse modo, este artigo aborda as relações de ensino que se estabeleceram entre alunos  

e o ensino da leitura e escrita em uma sala de aula de 4° ano do Ensino Fundamental do 

II Ciclo, de uma Escola Estadual localizada em Cuiabá – MT que traz uma filosofia 

cristã como orientativo para as práticas pedagógicas em sala de aula, assim, buscou-se 

compreender a concepção que os alunos traziam das experiências formativas anteriores 

sobre a leitura e escrita. 

O estudo apresentado, faz parte de uma pesquisa221 com abordagem qualitativa 

realizada por uma professora recém-formada que assumiu uma sala de aula de 4° ano a 

partir de agosto de 2018 e com o objetivo de compreender as relações de ensino e 

melhorar suas práticas pedagógicas em sala de aula, optou-se por observar, entrevistar e 

analisar as percepções que os alunos traziam sobre a leitura e escrita, decorrentes de 

anteriores experiências formativas.  

Foram utilizadas para tais análises reflexivas, revisões bibliográficas da 

literatura que trata sobre o tema, observações participativas, anotações de campo e 

questionários respondidos pelos alunos.  

Portanto, temos um texto que busca compreender e apreender mediante as 

relações da criança com o seu meio social quais suas concepções de leitura e escrita, 

pois mais do que mostrar dados e análises, buscamos contribuir com o partilhar de 

novas experiências para pesquisadores, professores e interessados no tema. Dessa 

forma: 

[...] partimos de uma compreensão de ensino e aprendizagem que conceba a 

criança como um sujeito que aprende em um processo contínuo de interações, 

dando significado ao mundo em que vive, transformando-o, ressignificando-

o. (CORAIS; FONSECA, 2015, p. 28).  

 

Uma concepção de escrita e leitura: Por onde começar? 

 

São muitas as questões que pesquisadores, estudiosos e pensadores têm tentado 

responder sobre as relações de linguagem/escola e o processo de aprendizagem da 

 
221 Pesquisa vinculada ao Projeto Trienal de Pesquisa (2018/2021 - UFMT/GEPLOLEI): “O 

processo discursivo no ensino inicial da leitura e da escrita para crianças de escolas municipais 

da cidade e do campo, em Mato Grosso”. 
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leitura e escrita na infância, abordamos aqui a linguagem como um “[...] trabalho 

simbólico,  na medida que, integrando o aparato cognitivo, ela ao mesmo tempo institui 

e media as relações sociais” (SMOLKA, 1991, p. 17).  

De acordo com Smolka (1993) a escola ainda nos dias atuais, tem tratado a 

leitura e a escrita como aquisição de códigos, onde as crianças vivem sob rígidas 

normas que devem ser seguidas em prol do ensino. Assim, concebem a escrita como 

processo complicado e de coordenação motora, muitos educadores se preocupam com 

as noções de maturidade e da aquisição de habilidades motora, lateralidade e outras. 

Entretanto, Vygotsky (2007, p. 4) se contrapõe a essa teoria da maturação e postula a 

seguinte ideia:  

O fato é que a maturação per se é um fato secundário no desenvolvimento 

das formas típicas e mais complexas do comportamento humano. O 

desenvolvimento desses comportamentos caracteriza-se por transformações 

complexas, qualitativas, de uma forma de comportamento em outra (ou como 

Hegel diria, uma transformação de quantidade em qualidade). A noção de 

maturação como um processo passivo não pode descrever, de forma 

adequada, os fenômenos complexos.  

 

Defendendo tal percepção, compreendemos que o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança começa antes dela adentrar a escola, pois “a história da 

escrita na criança começa muito antes da primeira vez em que o professor coloca um 

lápis em sua mão e lhe mostra como formar letras” (LURIA, 2017, p. 143). Desse 

modo, pensar a infância em estágios de maturação é menosprezar a capacidade que eles 

possuem de compreensão sobre os sentidos da leitura e escrita em suas vidas.  

Seguindo os postulados do autor, percebemos mediante estudos bibliográficos sobre 

pesquisas que tratam desse tema, que a maioria das escolas têm concebido os processos 

de aprendizagem como momentos unicamente voltados para o ensino das disciplinas 

exigidas pelo currículo, seja utilizando apenas os livros didáticos ou as cópias de 

atividades prontas que não fazem nenhum sentido para os alunos.  

Dessa forma, o importante parece não ser a aprendizagem e o desenvolvimento da 

criança, mas o cumprimento de um currículo:  

A realidade cotidiana escolar e acadêmica e as inúmeras 

situações de sala de aula [...] são, hoje, resultados ou produtos 

de um complexo conjunto de condições e circunstâncias em que 

pesam, obviamente, fatores sócio-econômicos, políticos e 

ideológicos. Nesse contexto, o ensino da escrita tem se reduzido 

a uma simples técnica, enquanto a própria escrita é reduzida e 

apresentada como uma técnica, que serve e funciona num 

sistema de reprodução cultural e produção em massa. Os efeitos 
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desse ensino são tragicamente evidentes [...] (SMOLKA, 1993, 

p. 37). 

 

Observamos, a partir dessa fala, que a leitura e a escrita têm sido apresentada às 

crianças como uma “obrigação” sem sentido e função social, porém a escola, como 

explica Coelho (2000), destaca-se como um espaço privilegiado, para o encontro entre 

livro e leitor, escrita e escritor, pois sabemos que a aprendizagem das crianças 

acontecem a partir da interação deste com o meio em que vivem.  

Luria (2017) afirma que a escrita se constitui como uma técnica cultural, ou seja, que 

possui uma função social da qual utiliza-se para recordar, transmitir ideias, servindo 

como um auxiliar, desse modo, compreendê-la contribui para que os professores possam 

ensinar seus alunos a partir dos conhecimentos que eles já trazem para a escola. 

Leontiev (2017, p. 61) considera que para o desenvolvimento infantil acontecer, “em 

casos normais, a transição do período pré-escolar da infância para o estágio subsequente 

do desenvolvimento da vida psíquica ocorre em conexão com a presença da criança na 

escola”, ou seja, é na escola que a criança atingirá novos níveis de experiências e 

aprendizagem. 

Seguindo o mesmo pensamento, Vygotsky (2007) afirma que antes da criança 

adentrar a sala de aula, ela traz experiências prévias, seja com a leitura, escrita e 

matemática, esse aprendizado se inicia desde seu nascimento com suas relações sociais, 

estabelecidas com os pais, amigos e comunidade, a escola amplia cientificamente tais 

conhecimentos.  

Desse modo, a escola que proporciona novas experiências aos alunos, diversifica 

suas vivências culturais e científicas, consequentemente tal aprendizado modifica o 

lugar em que a criança está inserida na sociedade, pois “[...] durante o desenvolvimento 

da criança, sob a influência das circunstâncias concretas de sua vida, o lugar que ela 

objetivamente ocupa no sistema das relações humanas se altera”(LEOTIEV, 2017, p. 

59).  

Por isso, a importância de fazer com que os alunos se apropriem dos 

conhecimentos e experiências proporcionadas pela escola, para Smolka (2000, p. 28): 

O termo apropriação refere-se a modos de tornar próprio, de 

tornar seu; também, tornar adequado, pertinente, aos valores de 

normas socialmente estabelecidos. Mas há ainda outro 

significado (frequentemente esquecido?), relacionado à noção 

elaborada por Marx e Engels, na qual o tornar próprio implica 

“fazer e usar instrumentos” numa transformação recíproca de 
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sujeitos e objetos, constituindo modos particulares de 

trabalhar/produzir.  

 

Desse modo, a linguagem se constitui como um dos meios para se apropriar e 

fazer uso social da leitura e escrita, fazendo com que a criança se constitua como 

protagonista de suas interpretações, histórias e palavras. 

Vygotsky (2007, p. 40) nos fala sobre o processo de internalização que 

“chamamos de internalização a reconstrução de uma operação externa”, sendo a 

transformação interna que as crianças em idade escolar fazem dos signos externos, 

mostrando que as formas externas de comportamento são mediadas nessas relações. 

 Assim, a linguagem se apresenta como uma forma de mediação, pois “a internalização 

de formas culturais de comportamento envolve a reconstrução da atividade psicológica 

tendo como base a operação com signos” (VYGOTSKY, 2007, p. 58). 

  O enunciador, ouvinte, leitor ou escritor, não estão sozinhos durante esse 

processo, pois “toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o 

ouvinte se torna falante” (BAKTHIN, 2016, p. 271).  

Ou seja, quando a criança compreende o sentido da leitura e escrita em sua vida social e 

cultural, se apropriando de tais funções, suas percepções se modificam, contribuindo 

para sua aprendizagem e seu papel como leitora e produtora de textos, enunciados e 

discursos.  

A diferenciação funcional da escrita pode ou não avançar dependendo da 

qualidade das experiências, sobretudo as escolares, com a produção e análise 

de textos. O desencadeamento desse processo requer que o escritor comece a 

considerar as implicações do caráter dialógico do ato de escrever, tornando, 

ao mesmo tempo, o dizer do teto como objeto de atenção e o leitor como 

sujeito que constrói sentidos a partir de pistas do texto. (GOÉS, 1993, p. 

102).   

Desse modo, são com as experiências escolares que a criança pode atingir novos 

níveis de conhecimento sobre a leitura e escrita, se apropriando de tais funções.  

Portanto, a compreensão das relações em sala de aula entre as crianças e as práticas de 

leitura e escrita são necessárias para ações que oportunizem um maior repertório 

cultural e científico, permitindo aos alunos utilizarem os instrumentos de aprendizagem 

para mudança social e cultural nos dias atuais.  

 

Situando o campo da pesquisa: Quem são eles (as)? 
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A pesquisa foi realizada em uma sala de aula de 4° ano do Ensino fundamental 

do II Ciclo, em uma escola estadual, na cidade de Cuiabá, MT. A maioria das 28 

crianças que estão em sala de aula, vêm de famílias de classe média, possuindo acesso à 

biblioteca da escola, espaço recreativo como quadras e pátios, jogos infantis e projetos 

de xadrez, balé, capoeira e judô. A idade média dos alunos era de 9 e 10 anos, e todos 

estavam na mesma turma desde o 1° ano do 1° ciclo, o grupo de crianças era 

considerado “agitado” e “barulhento” pela maioria dos docentes da escola.  

Tais crianças adentravam a sala de aula às 13h até 17h, estando com uma 

professora regente. Os alunos não apresentavam dificuldades de aprendizagem, 

entretanto, demonstravam uma grande insatisfação para escrever e alguns não gostavam 

de ler, somente um aluno ainda não escrevia convencionalmente, possuindo dificuldades 

com a escritura e leitura de longos textos.  

A fim de compreender as relações da turma com a leitura e escrita, decidiu-se 

investigar o cotidiano da sala de aula e a partir de questionários respondidos pelos 

alunos, entender quais eram os seus gostos e concepções de leitura e escrita, pois: 

Tomando a apropriação da linguagem escrita, o ler e escrever, como 

instrumento essencial para o sucesso da criança no início de sua 

escolarização e para o resto de sua vida, investigar e conhecer o sentido que 

ela atribui para si mesma em relação à cultura escrita é condição essencial 

para a organização do trabalho docente, e dessa mesma maneira o professor 

deverá estar atento aos sentidos que ela vai construindo para si a partir de 

suas propostas. (GIROTTO, 2016, p. 41).  

 

Dessa forma, analisamos circunspectamente os questionários, que traziam as 

seguintes perguntas: O que você acha das aulas de português? Gosta das aulas de 

leitura? Gosta de ler? Escrever? Quais suas leituras preferidas? O que gosta de escrever? 

E no final, pedíamos a escrita de um texto sobre leitura e escrita na vida deles.  

Investigando as interlocuções em sala de aula e os questionários, observamos que a 

maioria dos alunos concebia a leitura e escrita em seu sentido escolarizado e muitos não 

sentiam prazer nessas atividades.  

 

A leitura e a escrita: Professora, não gostamos de ler e escrever! 

 

Para Bakhtin (2011) os enunciados produzidos e as relações estabelecidas fazem 

parte do dialogismo, ele o define como o encontro de vozes, assim, até mesmo uma 
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produção literária, um artigo científico e as conversas do cotidiano são prenhes de vozes 

e sentidos.  

A análise das respostas se configura como uma oportunidade de compreensão 

das concepções e vozes das crianças, pois: 

[...] todo enunciado é dialógico. Portanto o dialogismo é o modo de 

funcionamento real da linguagem, é o princípio constitutivo do enunciado. 

Todo enunciado constitui-se a partir de outro enunciado, é uma réplica a 

outro enunciado. Portanto, nele ouvem-se sempre, ao menos, duas vozes. 

(FIORIN, 2006, p. 19).  

 

Com o objetivo de organização das respostas e relatos, selecionamos e 

analisamos os escritos mais curiosos e que representavam melhor o objetivo da 

pesquisa, pois muitos alunos responderam apenas sim ou não para as perguntas que 

exigiam maior especificação sobre o assunto do questionário.  

Quando indagamos o porquê muitos não gostavam de ler ou escrever, alguns 

alunos respondiam “- Porque é chato!” deixando em aberto muitas questões que 

poderiam ser mais bem exploradas em rodas de conversa e momentos individuais de 

diálogos, como lemos a seguir no relato do (a) aluno (a):  

Pergunta: O que você pensa sobre as aulas de português? 

Aluno (a) 1: Legais eu gosto 

P: O que você pensa sobre as aulas de leitura? 

A 1: eu não gosto asso chato.  

P: Você gosta de ler? Por quê? 

A 1: não por que eu vou perde o meu tempo 

P: Você gosta de escrever? Por quê? 

A1: mais ou menos 

 

Observamos a partir do enunciado da criança, intitulado de aluno (a) ,  o 

discurso que permeia sua relação com a leitura e escrita, visto que para Bakhtin (2011, 

p. 298) “o enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é 

impossível entender até o fim o estilo de um enunciado”, assim, percebemos que a 

relação do aluno com a leitura e a escrita, acima apresentada, demonstram não ter 

sentido e nem significação. Ou seria melhor dizer, o sentido de ter nenhuma função 

explícita para o (a) aluno (o)?  

Outro ponto que destacamos é a concepção que se faz do trabalho com a 

linguagem, pois para muitos professores e alunos, o trabalho com a linguagem acontece 

somente nas aulas de português ou leitura, sendo um pensamento reduzido sobre as 

tantas possibilidades que existem ao se trabalhar com as diversas linguagens em sala de 

aula. Assim, trazemos a ideia de Savian e Ometto (2016):  
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O entendimento de linguagem como o lugar de interação nos conduz à 

compreensão de que, mais do que buscar uma única fonte de sentidos, o 

texto, na sua materialidade, portanto também no código, - mas não apenas 

nele -, nos oferece pistas das intenções, das ideias do autor. Nessa concepção, 

tanto aquele que diz quanto aquele que ouve/lê são sujeitos da linguagem, 

constituídos pela linguagem, na linguagem.  

 

Sabendo disso, trazemos também o pensamento de Smolka (2012, p. 65) que 

afirma que “[...] como em inúmeras outras [situações] do contexto escolar, o ensinar e 

aprender a ler e escrever se deslocam e se diluem nas questões disciplinares”, 

esquecendo-se que a leitura e escrita estão presentes no cotidiano das crianças. 

Percebemos que: 

A leitura e a escrita produzidas pela/na escola pouco tem a ver com as 

experiências de vida e de linguagem das crianças. Nesse sentido, é estéril e 

estática, porque baseada na repetição, na reprodução, na manutenção do 

status quo. Funciona como um empecilho, um bloqueio à transformação e à 

elaboração do conhecimento crítico.  

 

A indagação que fazemos seria o porquê a leitura e a escrita são para o aluno 

um processo “chato” e de “perda de tempo”, buscando uma resposta para o problema, 

encontramos em Smolka (1993 p. 38) explicações críveis de estudos realizados por ela, 

dizendo que “[...] a escrita, sem função explícita, perde o sentido, não suscita interesse, 

e até faz desaparecer o desejo de ler e escrever”.  

Em Cosson (2017, p. 36) a leitura se define como um diálogo, como explica a 

seguir: 

[...] ler é um diálogo com o passado que cria vínculos, estabelece laços entre 

leitor e o mundo e os outros leitores. Por meio da leitura, tenho acesso e 

passo a fazer parte de uma comunidade, ou melhor, da várias comunidades de 

leitores, porque na leitura nunca estou sozinho, antes acompanhado de tantos 

outros leitores que junto comigo determinam o que vale a pena ser lido, como 

deve ser lido e, no seu limite, em que consiste o próprio ato de ler.  

 

Dessa forma, quando a leitura e a escrita são apresentadas aos alunos sem uma 

função explícita, sem contexto e sem sentido, percebemos que ambas perdem a 

oportunidade de significar as experiências dos alunos e assim, a criança não sente prazer 

ao ler ou escrever. 

Defendemos que a leitura e a escrita são diálogos que estão inseridos em um 

contexto social e cultural, eles fazem sentido à medida que os alunos possuem 

experiências prévias que são trabalhadas e aprofundadas em sala de aula e participam 

desse processo, pois  
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No ato de ler e escrever, além de mobilizar o conjunto dessas funções 

intelectuais, a criança também precisa ter vontade de expressar e comunicar 

alguma experiência vivida ou a vontade de conhecer a experiência dos outros 

contada num texto. 

Por tudo isso, a aprendizagem da escrita é importante para o desenvolvimento 

humano. E por que a aprendizagem da escrita é importante, precisamos 

garantir que sua aprendizagem aconteça de maneira adequada. (MILLER; 

MELLO, 2008, p. 6-7). 

   

Por isso a importância de a professora organizar e planejar suas aulas de acordo 

com as experiências de seus alunos. 

 Outro relato importante demonstra o que Soares (1997) busca nas fontes da 

obra A economia das trocas simbólicas, de Pierre Bourdieu, e que chama de bens 

simbólicos, estando intrinsecamente ligado ao discurso dos alunos entrevistados. Para a 

autora esses bens seriam a força simbólica que determinado grupo social exerce sobre o 

outro, ou seja, a valorização de uma cultura em desvalorização a outra. 

 Vejamos: 

Pergunta: O que você pensa sobre as aulas de português?  

Aluno (a) 2: Eu acho legal, é minha matéria preferida, e também a gente só 

copia textos e responde as perguntas e não fazer contas de divisão tabuada e 

etc. Eu gosto mais de português do que matemática, por isso acho as aulas de 

português bem legal. Essa é a minha opinião.  

P: O que você pensa sobre as aulas de leitura? 

A 2: Eu acho legal e tambêm gosto muito de ler, tem varios livros pra ler, 

bem legal, a gente aprende muitas coisas lendo os livros. 

P: Você gosta de ler? Por quê? 

A 2: Por que tem varios livros legais pra você ler exeplos: Cinderela, branca 

de neve, os três porquinhos, pinoque e etc. Eu gosto muito de ler livros. 

também a sua leitura melhora muito mais 

P: Você gosta de escrever? Por quê? 

A 2: Sim, por que você aprende muito mais escrevendo os conteudos que a 

professora passa, e você fica muito mais inteligente, e se você escreve muito 

e prestar atensão você vai ser alguém na vida. 

 

Na leitura das seguintes partes do questionário quando indagado (a) sobre as 

aulas de português, obtivemos a seguinte resposta: - Eu acho legal, é minha matéria 

preferida, e também agente [*sic] só copia textos e responde as perguntas e não fazer 

contas de divisão tabuada. Observamos nesse discurso escrito uma concepção que o (a) 

aluno (a) traz com ele (a) sobre as aulas de português como apenas um momento de 

copiar e responder perguntas. 

Assim, não encontramos nesse discurso uma função social explícita da 

linguagem e do trabalho com ela. Para Smolka (2005, p. 44) “[...] a escrita é uma forma 

social de linguagem, fundada na dialogia, também sendo internalizada e, neste sentido, 

constitutiva da atividade mental escrita [...]” ou seja, a escrita faz parte de um processo 
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dialógico, pois as crianças escrevem porque querem escrever e esperam que alguém as 

leia, elas desenvolvem e exteriorizam suas ideias e pensamentos através da escrita.  

Quando a prática em sala de aula prioriza apenas as atividades de copiar textos 

e responder perguntas, o aluno como autor fica em segundo plano e a função da escrita 

perde o sentido, pois: 

As crianças aprendem a escrever escrevendo, e para isso, lançam mão de 

vários esquemas: perguntam, procuram, imitam, copiam, inventam, 

combinam... As crianças aprendem um modo de serem leitoras e escritoras 

porque experimentam a escrita nos seus contextos de utilização. Desse modo, 

as crianças não escrevem “para o professor corrigir”. Elas usam – e praticam 

– a leitura e escrita. (SMOLKA, 1993, p. 110).  

 

Adiante destacamos outra passagem, quando questionado (a) sobre a escrita: - 

Sim, por que você aprende muito mais escrevendo os conteudos que a professora passa, 

e você fica muito mais inteligente, e se você escreve muito e prestar atensão você vai 

ser alguém na vida. Aqui percebemos novamente a escrita entendida como a cópia de 

conteúdos, porém evidencia-se no discurso do (a) aluno (a) o papel que a escrita ocupa 

em uma sociedade letrada.  

A autora Soares (2010) explica que socialmente e culturalmente uma pessoa 

que sabe ler e escrever não ocupa o mesmo lugar que uma pessoa não alfabetizada, pois 

ela passa a ter uma outra condição social e cultural, isso nada tem a ver com o nível 

econômico e o de classe e sim com a forma como ela se relaciona com os bens culturais. 

Porém, também precisamos destacar um ponto importante sobre o pensamento 

apresentado no discurso sobre “para ser alguém na vida, precisa-se prestar atenção nas 

aulas”, nos indagamos sobre tal afirmação: O que é ser alguém na vida? 

São pequenas percepções trazidas pelo (a) aluno (a), mas que carregam forte 

valor simbólico em seu discurso de que em nossa sociedade ainda valorizamos a cultura 

letrada apenas como forma de ascensão social, desqualificando o seu valor crítico, 

estético, cultural e social para mudanças sociais que transformem nossa sociedade em 

mais igualitária e justa. Soares (1997, p. 55) explica como ocorre tais trocas simbólicas: 

No universo social, além de bens materiais – força de trabalho, mercadorias, 

serviços – circulam também os bens simbólicos – informações, 

conhecimentos, livros, obras de arte, música, teatro; a linguagem é um desses 

bens simbólicos. A estrutura social organiza-se através da troca de bens, 

materiais ou simbólicos, entre grupos e entre indivíduos. Numa sociedade 

capitalista, essa troca cria relações de força materiais, em que se opõem 

“possuidores” e “possuídos”, “dominantes” e “dominados”, e relações de 

força simbólicas, em que a posse e a dominação não se dão através de meios 

materiais, mas de meios simbólicos.  
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Outra leitura possível para o discurso do aluno se encontra em seu processo de 

escolarização, pois provavelmente ele aprendeu no decorrer de sua vida escolar que a 

função da escrita é apenas copiar algo e responder certo, e que a escola é uma forma de 

ascender socialmente a outras classes socias, discurso frequente na escola tradicional de 

educação.  

Porém, problematizar tal pensamento torna-se importante para que as práticas 

pedagógicas em sala de aula tenham como objetivo a formação de seres humanos que 

valorizem o partilhar de saberes, a igualdade e a justiça social, que tanto almejamos.  

Recortamos um texto produzido por um (a) aluno (a) que apresenta seu 

discurso sobre a leitura e escrita:  

Texto produzido pelo (a) aluno (a) aluno (a) 2: 

Leitura 

É muito importante para melhorar, a ler e seu aprendizado é melhor para 

melhorar o seu futuro ler é muito legal, prinsipalmente [*sic] os livros, 

exemplo: Cinderela, Pequeno principe, pinoquico, princesa e o sapo.  

Escrita 

Melhora a sua letra e você fica muito inteligente e vai te dar profisoens 

melhores eu acho bem legal a escrita e todos os meus colegas eu tenho 

certesa que no futuro eu vou ter uma vida melhor.  

 

Nele, percebemos que a leitura e a escrita para a criança representam uma 

forma de ascensão social, ou seja, se ela ler e escrever muito terá uma profissão e vida 

melhor, porém constatamos que nessa passagem a leitura e a escrita não têm sentido em 

si para o (a) aluno (a), pois ler e escrever significa ter uma vida melhor, discurso 

escolarizado e muito produzidos nas escolas, desconsiderando aspectos dialógicos sobre 

a leitura e escrita.  

Sabendo do caráter dialógico da escrita e leitura, apresentamos o pensamento 

de Bakhtin (2011 p. 294) que diz: 

Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de 

amigos, de conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre 

existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 

de arte, ciência, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as quais 

elas citam, imitam, seguem. Em cada época e em todos os campos da vida e 

da atividade, existem determinadas tradições, expressas e conservadas em 

vestes verbalizadas: em obras, enunciados, sentenças, etc. Sempre existem 

essa ou aquelas ideias determinantes dos “senhores do pensamento” de uma 

época verbalmente expressa, algumas tarefas fundamentais, lemas, etc. Já 

nem falo dos modelos de antologias escolares nos quais as crianças aprendem 

a língua materna e, evidentemente, são sempre expressivos. 

Eis por que a experiências discursiva individual de qualquer pessoa se forma 

e se desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados 

individuais dos outros.   
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Com tal ideia expressa pelo autor, percebemos que o discurso do (a) aluno (a) 

está carregado de ideologias e sentidos construídos em sua vida social a partir das 

interações estabelecidas nos espaços de convívio com outras pessoas, como em sua casa 

e escola. Importante salientar no pensamento de Bakhtin, o qual diz ser “os 

pensamentos e discursos” decorrentes de uma época e contexto social. 

Pensamos que o papel da escola se apresenta como um lugar que não apenas 

ensina sobre as disciplinas, mas amplia os conhecimentos culturais e científicos dos 

alunos, permitindo às crianças o prazer de expressarem o que pensam e desenvolverem 

todas as potencialidades de uma formação humana integral.  

Desse modo, analisar e discutir sobre as relações dos discursos escritos e da 

leitura, nos leva ao pensamento de Vygotsky (2007 p. 125-126) que escreve:  

Diferentemente do ensino da linguagem falada, no qual a criança pode se 

desenvolver por si mesma, o ensino da linguagem escrita depende de um 

treinamento artificial. Tal treinamento requer atenção e esforços enormes, por 

parte do professor e do aluno, podendo, dessa forma, tornar-se fechado em si 

mesmo, relegando a linguagem escrita viva a segundo plano. Em vez de se 

fundamentar nas necessidades naturalmente desenvolvidas das crianças e na 

sua própria atividade, a escrita lhes é imposta de fora, vindo das mãos dos 

professores. Essa situação lembra muito o processo de desenvolvimento de 

uma habilidade técnica, como, por exemplo, o tocar piano: o aluno 

desenvolve a destreza de seus dedos e aprende quais teclas deve tocar ao 

mesmo tempo que lê a partitura; no entanto, ele não está, de forma nenhuma, 

envolvido na essência da própria música. 

 

Portanto, precisamos buscar através de uma educação de qualidade, o ensino 

como possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento, dos sentidos que a escrita e a 

leitura carregam, proporcionando prazer ludicidade e compreendendo os aspectos 

históricos-sociais e discursivos da linguagem, formando seres humanos diversos, mas 

que valorizem a igualdade e o respeito por todos os outros seres humanos.  

 

Considerações finais 

Iniciamos este artigo com uma epígrafe que nos fala sobre desarrumar a 

linguagem, ou seja, ressignificar as ideias que trazemos sobre ela em nossas práticas 

pedagógicas em sala de aula, abrindo espaço para que possamos refletir e dialogar sobre 

como as crianças a têm concebido nos bancos escolares. 

Como o objetivo desse artigo era contribuir para uma compreensão sobre as 

percepções que os alunos traziam de sua formação escolar sobre a leitura e escrita, 
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identificamos que em sala de aula deveríamos trabalhar os sentidos da escrita e leitura 

em como processo discursivo. 

Considerando aspectos teóricos da interação, internalização e produção de 

sentidos, percebemos que os alunos ao chegarem no 4° ano do ensino fundamental, 

traziam percepções já construídas durante o percurso de sua escolarização e o principal 

desafio da nova professora que assumia a turma, seria buscar uma prática dialógica e 

discursiva, ressignificando as relações de ensino.  

Pois são nessas relações de ensino, que o aluno observa, participa e se apropria 

da importância da linguagem para a sua vida social, são nas práticas pedagógicas 

diversificadas do professor que os alunos ampliam seu repertório cultural e tornam-se 

mais críticos em seus discursos orais e escritos. 

Compreendemos que não basta apenas a criança compreender o sistema de 

escrita alfabética, o aluno precisa saber usar e se deleitar com as leituras que faz, agindo 

na e sobre a cultura o qual faz parte, assim, é papel fundamental da professora 

ressignificar suas práticas pedagógicas e as concepções de ensino que traz. 

Portanto, com esse artigo, consideramos importante esse partilhar de 

experiências e saberes, que contribuam para novas reflexões que proponham diálogos 

sobre a linguagem como processo discursivo.   
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A imaginação e o brinquedo na construção da linguagem escrita  

 

Flávia Miguel Ribeiro 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  

 

Resumo: O presente texto apresenta o estudo acerca da relação da ludicidade ao 

desenvolvimento da criança, tomando-se como referência a perspectiva sócio-histórica. O ato de 

imaginar, criar e brincar, frequente na infância, é fundamental no processo de construção da 

linguagem escrita, evidenciando o quanto o brincar é importante para o desenvolvimento 

infantil e fundamenta a aprendizagem por meio de avanços sociais e cognitivos mediados pelo 

brinquedo. Ressalta-se a importância do contexto sócio-histórico no desenvolvimento das 

crianças, sendo necessário respeitar e trabalhar a criança de forma integral as riquezas de suas 

experiências, possibilitando, assim, a sua ampliação. Faz-se necessário buscar novas maneiras 

de ensinar por meio do lúdico, a fim de proporcionar uma educação de qualidade e atender aos 

interesses e necessidades das crianças.  

 

Palavras-chave: Brinquedo. Linguagem escrita. Letramento. 

 

 

 

A importância da imaginação, da criação e do brinquedo para a criança 

 

Em sua obra ‘Imaginação e Criação na Infância’, Vygotsky (2009) analisa a 

imaginação como formação especificamente humana, relacionada à atividade criadora 

do homem, aborda o trabalho pedagógico orientado para a experiência estética, 

apoiando-se no pressuposto da natureza social do desenvolvimento humano, destacando 

a emoção e a arte como fundamentais para as relações de ensino.  

Nesse sentido Vygotsky (1988) referia-se à sua teoria como cultural-histórica, 

enfatizando que os fatores que determinavam a atividade de vida do indivíduo eram 
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produzidos pelo desenvolvimento histórico da cultura. A linguagem seria o mais 

elaborado sistema de signos presente na cultura humana, e por meio dela seria possível 

organizar o pensamento e entender todas as informações. 

As crianças quando brincam reproduzem muito do que veem e vivenciam, na 

maioria das vezes fazendo por imitação. Para Vygotsky (2009), a atividade criadora 

acontece quando: 

Chamamos de atividade criadora do homem aquela em que se cria 

algo novo. Pouco importa se o que se cria é algum objeto do mundo 

externo ou uma construção da mente ou do sentimento, conhecida 

apenas pela pessoa em que essa construção habita e se manifesta 

(VYGOTSKY, 2009, p. 11). 

 

Nas brincadeiras das crianças nem todos os elementos reproduzidos são 

exatamente como eles acontecem na realidade, ocorrendo assim, uma recombinação de 

elementos que constroem uma nova realidade atendendo as necessidades das crianças, 

deixando de ser uma reprodução para ser uma atividade criativa. 

Toda atividade do homem que tem como resultado a criação de novas 

imagens ou ações, e não a reprodução de impressões ou ações 

anteriores da sua experiência pertence a esse segundo gênero de 

comportamento criador ou combinatório. O cérebro não é apenas o 

órgão que conserva e reproduz nossa experiência anterior, mas 

também o que combina e reelabora, de forma criadora, elementos da 

experiência anterior, erigindo novas situações e novo comportamento 

(VYGOTSKY, 2009, p. 13). 

 

Sendo assim, a atividade criadora da imaginação, ou seja, a atividade criativa 

combinatória está ligada diretamente a lei da aprendizagem. A atividade de imaginação 

criativa está diretamente ligada às diversas experiências adquiridas, quanto mais ricas as 

experiências, mais material para sua imaginação.  

Deparamo-nos, então, com a primeira e a mais importante lei a que se 

subordina a atividade da imaginação. Essa lei pode ser formulada 

assim: a atividade da imaginação depende diretamente da riqueza e da 

diversidade da experiência anterior da pessoa, porque essa experiência 

constitui o material com que se criam as construções e fantasia. 

Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está 

disponível para a imaginação dela. Eis por que a imaginação da 

criança é mais pobre que a do adulto, o que se explica pela maior 

pobreza de sua experiência (VIGOTISKY, 2009, p. 22). 

 

Nesse contexto podemos perceber a importância da imaginação criadora na 

infância e como o brincar contribui nessa dinâmica e para o desenvolvimento integral da 

criança. Vygotsky (1988) atribui relevante papel ao ato de brincar na constituição do 
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pensamento infantil. É brincando, jogando, que a criança revela e desenvolve seu estado 

cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação 

cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. Vygotsky (1988) propõe 

o seguinte paralelo entre o brincar e a instrução escolar: 

Ambos criam uma "zona de desenvolvimento proximal" e em ambos 

os contextos a criança elabora habilidades e conhecimentos 

socialmente disponíveis que passará a internalizar. Durante as 

brincadeiras todos os aspectos da vida da criança tornam-se temas de 

jogos; na escola, tanto o conteúdo do que está sendo ensinado como o 

papel do adulto especialmente treinado que ensina são 

cuidadosamente planejados e mais precisamente analisados 

(VYGOTSKY, 1988, destaque do autor). 

 

Assim, por meio da brincadeira, a criança exercita a imaginação e desenvolve a 

capacidade criadora, o que significa que essa combinação de imaginação, criação e 

brincar contribuem significativamente para o desenvolvimento global e integral da 

criança. As atividades lúdicas, frequentes na Educação Infantil, estão vinculadas a 

inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade. Portanto brincar é aprender, 

é satisfazer desejos e desenvolver habilidades, conhecimentos e criatividade de forma 

qualitativa, prazerosa e efetiva. 

 

A construção da linguagem escrita 

 

Ainda hoje o ensino da linguagem escrita é um processo limitado em que as 

crianças são ensinadas a traçar letras e formar palavras de forma mecânica, 

independente, de forma superficial, suficiente para si mesmo. O processo de construção 

da linguagem escrita representa um novo e considerável salto no desenvolvimento da 

pessoa. Para Vygotsky (1991), a escrita não está separada da linguagem e é constituída 

por um sistema de símbolos e signos.  

Até o momento, a escrita era considerada pela psicologia como um 

hábito motor, como um problema do desenvolvimento muscular das 

mãos, como um problema de linhas e pautas, etc. Na psicologia, o 

problema da linguagem escrita está muito pouco estudado como tal, 

isto é, como um sistema especial de símbolos e signos cujo domínio 

representa uma transformação profunda em todo desenvolvimento 

cultural da criança (VYGOTSKY, 1991, p.72). 
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O desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem e é por meio 

dela, vista como sistema de signos mais elaborado presente na história da humanidade, 

que é possível organizar o pensamento e entender as informações.  

O domínio da linguagem escrita significa para a criança dominar um 

sistema extremamente complexo de signos simbólicos. Isso significa 

que a linguagem escrita está construída por um sistema de signos que 

identificam convencionalmente os sons e as palavras da linguagem 

oral, que são, por sua vez, signos de objetos e relações reais. O elo 

intermediário, ou seja, a linguagem oral pode extinguir-se 

gradualmente e a linguagem escrita se transforma em um sistema de 

signos que simbolizam diretamente os objetos designados, assim 

como as suas inter-relações (VYGOTSKY, 1991, p.72). 

 

Sendo assim, o processo da construção da escrita não pode se dar pelo processo 

puramente mecânico, ele acontece ao longo de todo desenvolvimento sócio - histórico 

da criança. Para dominar esse sistema simbólico, é necessário que a criança desenvolva 

certas funções superiores, tais como a atenção, memória, imaginação, pensamento, 

abstração e linguagem do comportamento infantil, isto é, acontece muito antes da 

criança ir par a escola (VYGOTSKY, 1991). 

Para Vygotsky (1991), existem dois momentos que unem geneticamente o gesto 

com o signo escrito:  

O primeiro é representado pelas garatujas que a criança faz. [...] são 

muito mais gestos que desenhos no verdadeiro sentido da palavra. A 

esse mesmo fenômeno corresponde o fato, experimentalmente 

comprovado, de que a criança, ao desenhar objetos complexos, não 

representa suas partes, mas as suas propriedades gerais (impressão da 

forma esférica, etc.) O segundo ponto que forma a ligação genética 

entre o gesto e a linguagem escrita nos leva às brincadeiras infantis. 

Como sabemos, durante a brincadeira, alguns objetos passam muito 

facilmente a significar outros, os substituem, se convertem em signos 

desses objetos. Sabe-se também que o importante não é a semelhança 

entre o brinquedo e o objeto que designa. O mais importante é seu uso 

funcional, a possibilidade de realizar com sua ajuda o gesto 

representativo (VYGOTSKY, 1991, p.76). 

 

Nesse pressuposto toda atividade tem uma representação simbólica. Para uma 

criança, uma vara se torna um cavalo porque ela pode colocar entre as pernas e pode 

fazer com ela um gesto que indica um cavalo (VYGOTSKY, 1991). A criança não tem 

a intenção de representar exatamente a realidade do objeto, mas a simbologia que ele 

representa.  

Em experiências realizadas pela equipe de Vygotsky foi observado que crianças 

de  três a quatro anos não consideram a escrita como meio, somente anotações 
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puramente mecânicas por cima das garatujas, imitando os adultos (VYGOTSKY, 1991). 

Porém, com a continuidade das experiências a situação não demorou a se modificar de 

forma significativa: 

A criança rabisca em papel linhas e pontos indiferenciados, sem 

sentido, mas quando reproduz as frases, tem-se a impressão de que ela 

está lendo à medida que aponta certos traços e, sem qualquer erro, 

várias vezes seguidas, mostra quais listras e pontos representam tais 

frases. Se produz na criança uma atitude completamente nova frente a 

suas garatujas que, pela primeira vez, tornam-se sinais mnemônicos 

(VYGOTSKY, 1991, p. 86). 

 

Nas pesquisas também foram observados que dados relativos a quantidades, as 

crianças entre quatro e cinco anos fizeram, inclusive com facilidade, anotações 

diferenciadas que refletiam essas quantidades. Talvez seja o primeiro impulso para 

escrever, assim como a inclusão da cor, da forma, desempenha um papel decisivo na 

descoberta pela criança do mecanismo da escrita (VYGOTSKY, 1991). 

Para Vygotsky (1991), uma descoberta fundamental para a humanidade foi a 

transferência do símbolo verbal para a escrita, onde as crianças podem desenhar não 

somente os objetos mas também a fala: 

Essa foi a descoberta que levou a humanidade ao método genial de 

escrever por letras e palavras, e essa mesma descoberta leva a criança 

a escrever as letras. Do ponto de vista psicológico, esse fato significa 

passar do desenho de objetos ao desenho das palavras. É difícil 

determinar como ocorre tal transição uma vez que as investigações 

não chegaram ainda a resultados determinados e os métodos de ensino 

da escrita comumente aceitos não permitem observar esta transição 

(VYGOTSKY, 1991, p. 88). 

 

O autor ressalta que a verdadeira linguagem escrita para a criança se desenvolve 

de forma parecida, ou seja, passa do desenho dos objetos aos desenhos das palavras. A 

leitura silenciosa, no desenvolvimento das formas superiores, é a forma mais importante 

da linguagem escrita. Segundo a pesquisa, o processo de movimentação dos olhos e a 

percepção das letras acontecem mais rápido durante a leitura silenciosa que na 

verbalização dos símbolos visuais. 

A pesquisa mostrou que há uma certa correlação entre a velocidade de 

leitura e a compreensão. É comum acreditar-se que quando se lê 

devagar, se compreende melhor, mas, na verdade, a compreensão sai 

ganhando com a leitura rápida uma vez que os vários processos são 

executados com velocidade diferente e a velocidade de compreensão 

corresponde a um ritmo de leitura mais rápido (VYGOTSKY, 1991, p. 

89). 
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Assim a apropriação da linguagem escrita, se dá com o preparo e organização 

que antecede a passagem natural, onde a criança domina a linguagem, para o posterior 

aperfeiçoamento do processo. 

 

Letramento e Alfabetização 

 

Para que se possa falar do tema de Letramento e alfabetização é preciso pensar 

em uma prática educativa que considere a criança como eixo do processo e que leve em 

conta todo contexto que envolve sua formação.  

Surgem no final da década de 1980 as primeiras citações da palavra letramento 

como uma ideia de algo novo, diferente e que se fazia necessário na educação, um 

conceito mais amplo e contextualizado do que propunha a alfabetização.  

A teoria vygotskyana atribui relevante papel ao ato de brincar na constituição do 

pensamento infantil e a atividade lúdica é a primeira forma que a criança encontra para 

descobrir o mundo. Ela não nasce sabendo brincar ou jogar, mas aprende com as 

pessoas que a cercam, geralmente por uma imitação prazerosa. O brincar, tão 

característico da infância, traz inúmeras vantagens para a constituição da criança, 

proporcionando a capacitação de uma série de experiências que irão contribuir para o 

seu desenvolvimento futuro. 

Para Vygotsky (1988), o letramento representa o coroamento de um processo 

histórico de transformação e diferenciação no uso de instrumentos mediadores. 

Representa também a causa da elaboração de formas mais sofisticadas do 

comportamento humano que são chamados “processos mentais superiores”, tais como: 

raciocínio abstrato, memória ativa, resolução de problemas, etc.  

Para Soares (2003), letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro 

de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. 

O letramento tem início quando a criança começa a conviver com as 

diferentes manifestações da escrita na sociedade e se amplia 

cotidianamente por toda vida, com a participação nas práticas sociais 

que envolvem a língua escrita. Abarca as mais diversas práticas de 

escrita na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da 

escrita, tal como o indivíduo que é analfabeto, mas letrado na medida 

em que identifica o valor do dinheiro e o ônibus que deve tomar, [...]. 

Se a crianças não sabe ler, mas pede que leiam histórias para ela, ou 

finge estar lendo um livro, se não sabe escrever, mas faz rabiscos 

dizendo que aquilo é uma carta que escreveu para alguém, é letrada, 

embora analfabeta, porque conhece e tenta exercer, no limite de suas 

possibilidades, práticas de leitura e de escrita (SOARES, 2003, p. 3). 
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No contexto histórico do conceito de alfabetização, o sujeito alfabetizado era 

aquele que sabia escrever o seu próprio nome, considerado na década de 1980 como 

“analfabeto funcional” aquele que apenas identificava as letras, mas não sabia fazer uso 

em seu cotidiano. Para Soares (2003, p. 47) a alfabetização é entendida como uma “[...] 

ação de ensinar a ler e escrever” enquanto o letramento “[...] é o estado ou condição de 

quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam 

na escrita”. Entendendo como um processo indissociável a alfabetização e o letramento 

estão de forma conjunta não tendo em sua função uma sequência obrigatória, podendo 

uma pessoa ser alfabetiza e não letrada e vice-versa.  

Com o avanço da tecnologia, isso é observado com frequência, crianças ainda 

pequenas que sabem manusear computadores, tablets, celulares, contam histórias, usam 

sua imaginação de forma criativa e não estão alfabetizadas, porém muitas delas letradas. 

Soares (2004) destaca que “[...] metodologia e teoria são duas faces da mesma 

moeda e são inseparáveis”, e “[...] não é possível atuar, com autonomia, em sala de aula, 

sem o conhecimento do objeto que se deseja ensinar”. Para ela é necessário que a 

criança seja alfabetizada com material escrito de qualidade se fazendo assim possível 

alfabetizar letrando por meio da prática de leitura e escrita.  

Segundo Tfouni (2010, p. 10), há duas formas de podermos compreender a 

alfabetização: “[...] ou como um processo de aquisição individual de habilidades para 

leitura e escrita, ou como um processo de representação de objetos diversos, de natureza 

diferente”. Sendo a primeira entendida de forma acabada, que se tem um fim e do ponto 

de vista sócio interacionista, este processo individual não se completa nunca.  

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto 

aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas 

práticas de linguagem [...]. Letramento, por sua vez, focaliza os 

aspectos sócios históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos 

procura estudar e descrever o que ocorre nas sociedades quando 

adotam um sistema de escritura de maneira restrita ou generalizada; 

procuram ainda saber quais práticas psicossociais substituem as 

práticas “letradas” em sociedades ágrafas (TFOUNI, 2010, p. 11). 

 

Pelas interações sociais e orais inicia-se a construção do processo escrito da 

criança, parte daí um processo contínuo cognitivo do aprendizado da criança. Para 

Goulart (2002, p. 453) “[...] considerar o diálogo entre os conhecimentos da vida 

cotidiana, constitutivos da nossa identidade primeira, com os conhecimentos de formas 
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mais elaboradas de explicar aspectos da realidade” destacando assim a importância da 

relação social e oral. 

Para que se tenha um bom desempenho na alfabetização, as práticas pedagógicas 

devem aproximar o aluno da cultura letrada, para isso se utiliza das linguagens orais e 

escritas, fazendo com que a criança se aproprie das múltiplas linguagens, que desperte 

nela meios para pensar argumentar e entender como essa linguagem é utilizada no 

cotidiano.  

 Assim, evidencia-se a necessidade de uma formação continuada do docente 

pautada no novo olhar para a alfabetização e letramento, para esse novo “aluno” que, 

nascido na era digital, com muitos estímulos que o cerca, com toda sua especificidade e 

diversidade, traz desafios para as práticas pedagógicas e exige mudanças para que sejam 

alcançados resultados efetivamente positivos. 

 

Considerações finais 

 

A infância marca a vida do indivíduo e no decorrer do desenvolvimento do 

trabalho se percebeu que o lúdico está presente em todas as fases do desenvolvimento 

infantil. Segundo Vygotsky (2004), o processo de criação ocorre quando o sujeito 

imagina, combina e modifica a realidade, se baseia na capacidade de imaginar, 

descobrir, criar e combinar experiências. Assim, uma das mais importantes 

contribuições do autor para o processo educativo foi alertar que  quanto mais ricas 

forem às experiências que as crianças vivenciam, mais possibilidades têm de 

desenvolver a imaginação e a criatividade em suas ações, especialmente através de suas 

brincadeiras, o que significa que a escola deve buscar compensar as diferenças sociais, 

oferecendo aos estudantes o máximo contato possível com os produtos mais elaborados 

da cultura erudita em todas as suas formas, pra que estes possam ter acesso a literatura, 

musica, cinema, tecnologias, etc.  

Em suas obras, o autor lembra-nos ainda, que brincar é um processo histórico e 

socialmente construído. Brincar é aprender, é coisa séria, desperta alegria, interesse, 

criação, autonomia, facilita o processo ensino aprendizagem, é a melhor forma de 

apresentar de forma prazerosa o mundo real às crianças.  

A imaginação é transformadora, enquanto brinca a criança se liberta, sem 

restrições, sem medos, criando possibilidades simples, um pedaço de pau pode ser um 
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cavalo, um livro pode ser uma pessoa e, enquanto brinca constrói sentidos e 

significados, expressa sentimentos, cria seu próprio mundo.  

Vygotsky (1991) nos apresentou o processo da linguagem escrita, o sistema 

complexo dos signos simbólicos e como ocorre essa apropriação da combinação entre a 

linguagem oral e escrita.  

Por fim, ressaltamos a importância do contexto sócio-histórico para o 

desenvolvimento das crianças, sendo necessário respeitar e trabalhar a criança de forma 

integral as riquezas de suas experiências, possibilitando, assim, a sua ampliação.  Cabe 

ao professor, portanto, buscar novas maneiras de ensinar por meio do lúdico, a fim de 

proporcionar uma educação de qualidade e atender aos interesses e necessidades das 

crianças.  
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Resumo: O objetivo do estudo é verificar os sentidos atribuídos pelos estudantes do 5º ano à 

sua escrita, dentro e fora da escola, em conformidade com o modelo ideológico de letramento. O 

5º ano marca a finalização do ciclo em que as habilidades de leitura e escrita propostas para o 

Ensino Fundamental I precisariam estar consolidadas, sendo alvo de preocupação das famílias e 

da escola no que diz respeito aos objetivos atingidos em relação às metas projetadas para a 

continuidade da escolarização. Tenho investigado as práticas sociais mediadas pelo texto escrito 

que esses sujeitos participam, assim como os sentidos conferidos a elas, com o intuito de 

perceber os valores que orientam os significados dos textos produzidos em tais atividades e 

assim, mapear os usos da escrita através de uma abordagem qualitativa de pesquisa na 

perspectiva etnográfica, enfatizando a descrição e análise de eventos específicos de letramentos 

para desvelar as práticas de letramentos. 

 

Palavras- chave: Práticas de Letramentos. Sentidos da escrita. Produção textual 

 

Contextualizando 

 

Numa sociedade contemporânea como a nossa é natural que circule diferentes 

valores relativos à escrita. A concepção de cultura escrita como o lugar simbólico e 

material que o escrito ocupa em determinada sociedade permite a compreensão de que a 

cultura escrita não é homogênea, assim como os valores atribuídos a ela. Nessa direção, 

vários autores preferem utilizar termos como culturas do escrito ou culturas escritas 

para expressar a ideia de que não existe um lugar único para o escrito em uma 

sociedade, comunidade ou grupo social e esse lugar pode configurar-se a partir da 

produção cotidiana de bens materiais e simbólicos dos indivíduos pertencentes ao grupo 

(GALVÃO, 2010).  

A análise dos usos da leitura e escrita por um grupo social específico pode levar a 

compreensão do(s) lugar(es) que o escrito ocupa nessa mesma sociedade. Tendo em 

vista que a escola é considerada como a principal agência de letramento, sendo 

responsável por ensinar um letramento específico e dominante relativo aos usos da 

leitura e da escrita em diferentes dimensões, presume-se que há expectativas circulando 

em torno da escrita que se relacionam à instituição, aos estudantes, à comunidade 

escolar, ao mercado de trabalho.  
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A escola, ao assumir responsabilidade sobre a cultura letrada, também fixa 

expectativas, o que ocasiona indagações com relação a essas expectativas, por exemplo, 

o que determina se o estudante é ou não é alfabetizado e letrado; se ele está envolvido 

ou não em certas práticas.  Como professora também estou envolvida nessas 

indagações: se essas expectativas se confirmam ou não, se justificam e/ou se modificam 

quando colocadas  sob diferentes perspectivas. Isso permite dizer, então, que há sentidos 

diferentes conferidos ao escrito, corroborando a ideia de que os lugares que o escrito 

ocupa não são os mesmos para os diferentes sujeitos pertencentes a uma sociedade 

caracterizada pela heterogeneidade.  

Desse modo, as culturas do escrito não podem ser consideradas fora das relações 

de poder, uma vez que alguns modos de se relacionar com o escrito são considerados 

mais adequados, o que lhe confere maior poder em sociedades grafocêntricas como a 

nossa.  

Essas considerações são mais evidentes quando envolvem a questão das classes 

populares, pois existe o estigma de que seus modos de se relacionar com a escrita não 

seriam práticas qualificadas, pois estariam, por diversas vezes, na contramão das 

práticas privilegiadas e legitimadas pela escola. Assim, a pesquisa sobre as relações 

entre as práticas de letramento escolares e as práticas não escolares pode contribuir para 

a compreensão de outros modos de se relacionar com a escrita, diferentes daqueles 

privilegiados pela escola, colaborando para que o letramento dominante legitimado pela 

escola não seja tomado como a única prática que legitima os valores atribuídos à cultura 

escrita.  

 

Diferentes atores sociais presentes na escola e suas perspectivas relacionadas à 

escrita 

A concepção de língua escrita, o valor atribuído a ela e a compreensão de suas 

funções sociais estão ligadas a fatores históricos, socioeconômicos e culturais; varia 

conforme a posição social e a história pessoal de cada estudante. À escola é atribuída a 

função de ensinar a leitura e a escrita, “desenvolver nos alunos a capacidade de transitar 

pelo mundo da escrita, como leitores e produtores de textos”. (VAL, 2009, p. 21) 

Assim, pelo discurso do senso comum, espera-se que os estudantes, ao final de uma 

etapa ou ciclo de ensino, apresentem determinadas aprendizagens quanto a, por 

exemplo, produção de texto. 
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Os diferentes atores sociais presentes na escola apresentam diferentes expectativas 

quanto aos usos da escrita pelos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental. O modo 

como se espera que estes sujeitos produzam textos escritos nessa etapa do ensino 

fundamental revela-se nas expectativas dos diferentes atores que configuram direta e 

indiretamente esta instituição. 

O governo revela as suas expectativas através da elaboração de documentos como 

parâmetros e diretrizes222 norteadores do processo de ensino-aprendizagem, neste caso 

da leitura e escrita, e na aplicação de avaliações sistêmicas223 para medir essa 

aprendizagem e verificar se os objetivos propostos nos documentos oficiais estão sendo 

alcançados. Aqui não é objetivo problematizar o caráter homogêneo que essas 

avaliações atribuem às escolas, deixando de reconhecer a sua heterogeneidade. O 

enfoque é mostrar que há por parte do governo, expectativas em relação à aprendizagem 

da escrita e da leitura dos alunos nos diferentes anos do processo de escolarização. 

A escola, como instituição, institui-se em um tipo particular de linguagem 

evidenciada no discurso dos professores e do texto dos materiais escritos, assim como 

na sala de aula e em suas paredes: o espaço físico da escola situa os sujeitos dentro de 

seu universo particular de signos. “A linguagem do professor e do texto posiciona os 

sujeitos, prende-os a seus assentos e os localiza num espaço construído social e 

autoritariamente”. (Street, 1995, p. 136) O professor é quem geralmente define a 

organização de textos, papéis e materiais de leitura e escrita, além da organização do 

tempo e espaços, ajudando assim a definir “as fronteiras do letramento e afirmam o seu 

lugar dentro de uma estrutura de autoridade culturalmente definida” (Street, 1995, p. 

138).  A própria delimitação do papel do professor e da autoridade a ele conferida já 

configura um indicativo de suas expectativas acerca da produção de textos escritos por 

seus alunos.   

No exercício de examinar a leitura e a escrita, é importante lembrar que o 

letramento escolar dominante não é a única forma de letramento presente nas escolas. 

Existem outros letramentos que são tornados invisíveis em detrimento do letramento 

 
222 Um exemplo são os Parâmetros Curriculares Nacionais – (PCN).  

223 Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para 

diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema 

educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 

1562 
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dominante. Há uma série de atividades de letramento, tanto oficial como não oficial, 

como exemplo, cita-se os grafites e rabiscos presentes nas carteiras em portas e muros 

da escola (Barton, 1994).  

A família é frequentemente identificada como um domínio224 primário de 

letramento na vida dos indivíduos, sendo central para o desenvolvimento do senso de 

identidade social (Barton, 1998). Essa instituição reconhece o letramento escolarizado 

como letramento padrão e homogeneizado, tomando-o como parâmetro.  Porém, as 

fronteiras entre o letramento escolar e o letramento “não” escolar, ou outros 

letramentos, precisam ainda ser problematizadas.  

Tais expectativas já descritas conferem poder e legitimidade à escola como 

instituição responsável por viabilizar os usos da escrita e da leitura socialmente 

aceitáveis e “instituições socialmente poderosas, como a educação, tendem a apoiar 

práticas de letramento dominantes” (BARTON, 1998, p. 10). Dito de outro modo: 

 

Outros letramentos vernáculos que existem nas vidas cotidianas 

dos povos são menos visíveis e menos suportados. Isso significa 

que práticas de letramento são padronizadas por instituições 

sociais e relações de poder, e alguns letramentos se tornam mais 

dominantes, visíveis e influentes do que outros (BARTON, 

1998, p. 10). 
 

Nas palavras de Barton (1998), alguns eventos de letramento fazem parte de 

procedimentos formais e de expectativas de instituições sociais como as escolas, os 

locais de trabalho, as famílias e alguns destes eventos são estruturados pelas 

expectativas e pressões destes grupos.  

Os textos são uma parte crucial dos eventos de letramento e o estudo do 

letramento é, em parte, um estudo dos textos e como eles são produzidos e usados. 

Esses três componentes, práticas, eventos e textos, fornecem o pressuposto no qual este 

trabalho é ancorado: o de que o letramento é melhor entendido como um conjunto de 

práticas sociais (Barton, 1998). 

A noção de práticas de letramento oferece uma maneira 

poderosa de conceitualizar a ligação entre as atividades de 

leitura e escrita e as estruturas sociais nas quais elas estão 

inseridas e que ajudam a moldar. Quando falamos de práticas, 

então, não se trata apenas da escolha superficial de uma palavra, 

 
224 Domínios são contextos estruturados e padronizados, dentro dos quais o letramento é usado e 

aprendido. (BARTON, 1998, p. 10)  
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mas das possibilidades que essa perspectiva oferece para novas 

compreensões teóricas sobre letramento. (BARTON, 1998, p. 6)  

Para se entender as questões e problemas específicos emergentes de determinadas 

práticas de letramentos, como as práticas socializadas (ou aprendidas?) na escola, torna-

se necessário o (re) conhecimento do processo de socialização por meio do qual a leitura 

e a escrita são adquiridas e as relações de poder entre os grupos engajados nessas 

práticas letradas (Street, 1995). 

Os pressupostos tradicionais enquadram o letramento apenas como um conjunto 

de habilidades cognitivas a serem aprendidas pelo indivíduo para codificar e decodificar 

textos presos no papel, reconhecido por Street como modelo autônomo de letramento. 

Em oposição a esta concepção, Street enfatiza a natureza social do letramento, 

focalizando o caráter múltiplo das práticas letradas e a existência de múltiplos 

letramentos praticados em contextos reais, configurando-se assim o modelo ideológico 

de letramento. Street (1995) esclarece que, “os que aderem ao modelo ideológico não 

negam a importância dos aspectos técnicos da leitura e escrita e dificuldades de leitura, 

mas sustentam que esses aspectos do letramento são encaixados em práticas sociais 

particulares” (STREET, 1995, p. 161). 

É, portanto, em conformidade com um modelo ideológico de letramento que a 

pesquisa que estou desenvolvendo tem como objetivo verificar os sentidos atribuídos 

pelos alunos do 5º ano à sua produção escrita e os valores conferidos ao escrito por estes 

sujeitos, dentro e fora da escola. Para isso, faz-se necessário investigar, por meio de uma 

aproximação dos contextos escolar e não escolar, as atividades sociais mediadas pelo 

texto escrito que participam, assim como os significados conferidos a estas atividades, 

com o intuito de perceber os valores que orientam significados dos textos produzidos 

em tais atividades.  

A escolha desta etapa da escolarização justifica-se pelo fato de o 5º ano marcar a 

finalização do ciclo em que as habilidades de leitura e escrita propostas para o Ensino 

Fundamental I precisariam estar consolidadas, sendo os estudantes avaliados por meio 

de provas sistêmicas. É também alvo de preocupação das famílias e da própria escola no 

que diz respeito aos objetivos atingidos em relação às metas projetadas para a 

continuidade da escolarização.  

O estudo que tenho desenvolvido é sobre como um determinado grupo de 

estudantes usa a leitura e a escrita em seu dia a dia, buscando desvelar por meio de 

eventos específicos de letramentos (dentro e fora da escola), as práticas de letramentos e 
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os seus sentidos para este grupo.  Ao mesmo tempo, trata-se da natureza geral do 

letramento, uma vez que esta pesquisa pretende abordar usos contemporâneos e 

significados de letramentos na vida cotidiana, o que poderá contribuir para o campo de 

pesquisa na área, na medida em que poderá expor as maneiras como esses significados 

estão mudando.  

 

Letramentos: delineando conceitos 

 

O termo letramento é uma tradução da terminologia inglesa literacy, que também 

admite como tradução o termo alfabetização e é considerado relativamente recente no 

Brasil, em relação aos termos, “analfabeto” e “analfabetismo”, já presentes na língua 

portuguesa há muito tempo. Soares (1998) destaca a não existência (ou a emergência 

tardia) de um termo equivalente a literacy em países onde as demandas sociais de uso 

da leitura e da escrita não estão amplamente disseminadas, como no Brasil. No 

português, já circulavam termos como ‘analfabetismo’, mas só recentemente foram 

estabelecidos termos equivalentes: “letramento” e “alfabetismo”. Marinho (2010) 

considera que “o letramento não se trata apenas de uma acomodação da palavra ao 

léxico do português ou de uma questão terminológica, mas é, sobretudo, uma questão 

conceitual” (MARINHO, 2010, p. 74).  

Letramento é um termo utilizado em torno de um consenso e de uma crença de 

que todos sabem do que ele trata, transmitindo uma impressão de que há concordância 

em termos de conceituação. Marinho (2010, p. 68) chama-nos a atenção para a “ilusão 

criada pela suposta transparência, consistência, operacionalidade teórica e pedagógica 

sustentada por um idealizado consenso em torno desse conceito”. De acordo com a 

autora, ao assumir o caráter opaco e heterogêneo deste conceito, poupará o trabalho 

ineficaz de se encontrar uma definição pronta e utilizável a quaisquer fins e interesses. 

Soares (1998) argumenta que o letramento como um fenômeno multifacetado e 

complexo, contempla uma variedade de conhecimentos, habilidades, valores, usos e 

funções sociais, envolvendo minúcias e complexidades que, dificilmente, poderiam ser 

amparadas em uma única definição. Isso explicaria, de acordo com a autora, as 

definições diferentes e até mesmo antagônicas do termo letramento; cada definição 

prioriza uma dimensão do letramento, seja uma dimensão individual ou uma dimensão 

social (SOARES, 1998). 
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Ao estabelecer como foco a dimensão individual, o letramento é visto como um 

atributo pessoal, ou seja, a ênfase está nas habilidades individuais de ler e escrever. 

Porém, mesmo a tentativa de formular uma definição consistente de letramento levando 

em consideração apenas as habilidades individuais de leitura e escrita revela-se uma 

tarefa extremamente difícil, diante do grande número de habilidades e capacidades 

cognitivas e metacognitivas que constituem a leitura e a escrita e a heterogeneidade 

dessas habilidades. A dicotomia ‘letrado’ versus ‘iletrado’ está presente nessa 

perspectiva, sendo evocada pelos programas que visam avaliar e medir o grau de 

letramento dos países, estabelecendo assim uma padronização internacional das 

estatísticas em educação, reconhecendo, dessa maneira, a existência de um único e 

neutro letramento.  

Em oposição a essa perspectiva, coloca-se a dimensão social do letramento 

entendido não como um atributo essencialmente do indivíduo, mas, sobretudo, como 

uma prática social. Existem também interpretações conflitantes acerca da natureza da 

dimensão social do letramento: uma interpretação progressista ou liberal e uma 

interpretação radical ou revolucionária. O uso das habilidades de leitura e escrita para o 

funcionamento e participação de forma adequada na sociedade está inerente a uma 

interpretação progressista da relação entre letramento e sociedade. Nessa interpretação, 

tal uso funcional do letramento traz consequências positivas para o indivíduo e para a 

sociedade: desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade social, progresso 

profissional.  

Uma interpretação revolucionária das relações entre letramento e sociedade, 

entende o letramento como: 

(...) um conjunto de práticas socialmente construídas que 

envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais 

mais amplos, e responsáveis por reforçar ou questionar valores, 

tradições e formas de distribuição de poder presentes nos 

contextos sociais. (SOARES, 1998, p. 75) 
 

Street (1984) defende o modelo ideológico de letramento, característico dessa 

interpretação da dimensão social do letramento, em oposição ao que ele chama de 

modelo autônomo, referindo-se à concepção de letramento como um conjunto de 

capacidades cognitivas que pode ser objetivamente medido nos sujeitos. Argumenta que 

esses modelos não estabelecem uma dicotomia no campo, pois ao se adotar um modelo 

ideológico não significa negar a importância dos aspectos técnicos da leitura e da 

escrita, mas afirmar que esses aspectos do letramento são indissociáveis das práticas 
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sociais particulares nas quais foram adquiridos e das relações de poder entre os grupos 

engajados nessas práticas letradas.  

Os teóricos dos Novos Estudos do Letramento (NLS), tendo Brian Street como o 

seu principal representante, defendem e assumem o letramento na perspectiva de um 

modelo ideológico. Dito de outro modo, o letramento é entendido como uma prática 

social e numa perspectiva transcultural, o que produz uma rejeição da visão do 

letramento dominante como uma habilidade técnica e neutra e evidencia a concepção do 

letramento como uma prática ideológica, envolvida em relações de poder e embutida em 

significados e práticas culturais específicas e situadas.  

A busca pela compreensão de como e por que as pessoas se envolvem em práticas 

sociais de leitura e escrita é o movimento realizado pelos Novos Estudos do 

Letramento, ou como descreve Street, “o exame das práticas sociais de leitura e escrita 

em contexto e da variação nos usos e significados do letramento em diferentes cenários 

culturais” (STREET, 2014, p. 19). Logo, conforme o uso que é feito da escrita, emerge 

um tipo de letramento variável de acordo com o contexto, devido às condições sociais, 

culturais, políticas, econômicas. Por isso, a pertinência de se pluralizar o termo com o 

intuito de abarcar e reconhecer essa multiplicidade em detrimento de um único 

letramento, utilizando-se então o termo no plural: letramentos.  

Essa abordagem que enfatiza o entendimento das práticas letradas em seus 

contextos social e cultural, em contraste aos estudos cognitivos com a perspectiva ética 

que privilegia o ponto de vista do pesquisador, tem sido influenciada por aqueles que 

adotam uma perspectiva etnográfica, concentrando-se nos significados e usos cotidianos 

do letramento em contextos culturais específicos, adotando assim uma perspectiva 

êmica que favorece o ponto de vista dos membros da comunidade investigada. Street 

(2014) conclui que “não tem cabimento sugerir que o letramento pode ser dado de 

forma neutra e que os efeitos sociais são apenas vivenciados ou acrescentados em 

seguida” (STREET, 2014, p. 204).   

Os estudos dos teóricos do NLS apresentam o deslocamento do olhar sobre as 

consequências da escrita em um contexto mais amplo para um contexto específico. 

Heath (1983,1982) estruturou o conceito de eventos de letramento durante os estudos 

etnográficos que realizou em duas comunidades nos Estados Unidos.  A autora 

compreende o evento de letramento como: 

(…) uma ferramenta conceitual utilizada para examinar, dentro 

de comunidades específicas da sociedade moderna, as formas e 
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funções das tradições orais e letradas e as relações coexistentes 

entre a linguagem falada e escrita. Um evento de letramento é 

qualquer situação em que um suporte torna-se parte integrante de 

uma interação entre participantes e dos seus processos 

interpretativos (apud Marinho, 2010, p. 236).  
 

Marinho (2010) aponta que a compreensão das regras implícitas a um evento 

remete ao contexto sociocultural das instituições nas quais ocorrem, uma vez que os 

usos e interpretações em torno de um texto, tanto na leitura como na escrita, não estão 

circunstanciados apenas pela situação imediata de comunicação, mas se inserem num 

determinado contexto social e histórico, sob determinadas condições de produção. 

As contribuições de Bakhtin colocam o texto no centro das investigações sobre o 

homem. Em primeiro lugar, a concepção de texto de Bakhtin (2009) está ligada à 

enunciação, ou seja, texto é concebido como discurso ou enunciado. Em segundo lugar, 

o texto é marcado ideologicamente, seja pelo contexto histórico, social ou cultural. Por 

fim, o texto é constitutivamente dialógico em duas direções: ele se constitui no diálogo 

entre interlocutores e no diálogo entre textos. 

Enquanto o evento de letramento é algo passível de observação, sendo 

“materializado” numa dada situação de interação mediada pelo texto escrito, as práticas 

de letramento não são atividades diretamente observáveis, pois envolvem valores, 

atitudes, relações sociais; portanto, mais intricado para ser percebido e, 

consequentemente, analisado. 

 Investigar os eventos de letramento consiste em descrever as regras subjacentes a 

eles, considerando a situação de interação (os sujeitos envolvidos, seus objetivos), o 

material escrito e os seus modos de interação, as interações verbais que evidenciam as 

negociações de significados e a construção de sentidos que se constituem em torno 

desses textos. A ação de situar os eventos no contexto sócio-histórico das práticas 

culturais e das instituições que os produzem, confrontando-os com as relações de poder, 

permitirá a compreensão das práticas de letramento (Marinho, 2010). 

Marinho (2010), ao discutir a necessidade e a legitimidade dos usos do termo 

letramento no Brasil, aponta para a importância do conceito que possibilite “recobrir 

uma multiplicidade de aspectos envolvidos nos fenômenos relacionados ao mundo da 

escrita” (MARINHO, 2010, p. 252), tendo em vista que os sujeitos envolvidos em 

práticas sociais de letramento significam e ressignificam os usos que fazem da leitura e 

da escrita na vida cotidiana, negociando estes significados e atribuindo sentidos às suas 

práticas.  
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Percurso metodológico 

 

O estudo em desenvolvimento projeta uma pesquisa de abordagem qualitativa, 

como indicado por Bogdan e Biklen (1982), considera o ambiente natural como fonte 

direta de dados e o pesquisador adota uma postura interpretativa.  A preocupação com o 

contexto sociocultural revela-se na importância de se frequentar o local de estudo e se 

justifica a partir da concepção de que as ações de pesquisa são compreendidas quando 

observadas em seu ambiente habitual de ocorrência.  

Assume inicialmente um caráter descritivo, uma vez que esse movimento 

funciona como instrumento de coleta de dados quando se pretende que detalhes não 

escapem à ação de “examinar o mundo com a ideia de que nada é trivial, ou seja, que 

tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do objeto de estudo” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 

49). Outras características da abordagem qualitativa apresentadas por Bogdan e Biklen 

(1994) estão em conformidade com a pesquisa: o interesse centrado nas práticas sociais 

de leitura e de escrita com análise de dados feita de forma indutiva e construção de 

sentidos como de vital importância.   

Esta pesquisa qualitativa adota a perspectiva etnográfica como lógica de 

investigação cujo objetivo é obter um quadro holístico dos sujeitos-estudantes, com 

ênfase inicial na descrição dos eventos específicos de letramentos dos quais esses 

sujeitos participam em seu cotidiano, por meio da observação participante. O intuito é 

de compreender os sentidos atribuídos às práticas de leitura e escrita a partir de uma 

perspectiva êmica, além de revelar tais práticas através de uma abordagem de pesquisa 

interativo-responsiva, fomentando uma disposição reflexiva e um processo analítico 

recursivo.  

Nessa direção, a pesquisa tem buscado analisar os sentidos atribuídos pelos 

estudantes de uma turma do 5° ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de 

Belo Horizonte aos usos que fazem da escrita em seu cotidiano. A escolha do campo se 

deu em função das questões de interesse desse estudo e também das condições de acesso 

e permanência no campo. A etapa de escolarização justifica-se pelo fato de o 5º ano 

marcar a finalização do ciclo em que as habilidades de leitura e escrita propostas para o 

Ensino Fundamental I precisariam estar consolidadas, sendo os alunos avaliados por 
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meio de provas sistêmicas. É também alvo de preocupação das famílias e da própria 

escola no que diz respeito aos objetivos atingidos em relação às metas projetadas para a 

continuidade da escolarização.  

Para mapear os usos da escrita, tenho investigado, por meio da observação 

participante, conforme já anunciado, as práticas sociais mediadas pelo texto escrito que 

os sujeitos participam, verificando também os sentidos conferidos a estas atividades. 

Para isso, estão sendo realizadas observações e registros escritos diários de eventos dos 

quais participam os estudantes em situações escolares, com o objetivo de verificar quais 

atividades os participantes do grupo observado reconhecem como “escrita”, o que conta 

como escrita, quando e onde essa “ação” é realizada, que funções cumpre e a que 

objetivos essa atividade serve, e quais as consequências da participação nos eventos 

denominados de “escrita”. Isso contribuirá para a construção de uma visão situada do 

que é considerado como práticas de letramento, por diferentes atores, em diferentes 

eventos, tempos e espaços, no grupo estudado (GREEN, DIXON, ZAHARLICK, 2005).  

A intenção aqui é dar visibilidade às práticas socioculturais que são invisíveis e 

torná-las práticas extraordinárias. Para alcançar essa meta, tora-se necessário 

“identificar o que os membros do grupo precisam saber, utilizar, produzir e prever” 

(GREEN, DIXON, ZAHARLICK, 2005, p.28), para direcionar suas participações nas 

práticas sociais cotidianas . Isso requer uma postura reflexiva e recursiva do 

pesquisador, e não somente exemplos de identificação de uma prática. Os padrões e 

princípios de tais práticas podem ser utilizados como recursos materiais para a 

construção de uma teoria da cultura ancorada nesses princípios. (GREEN, DIXON, 

ZAHARLICK, 2005) 

 

Essa visão de cultura como um conjunto de princípios de prática que 

os membros usam para nortear suas ações uns com os outros sugere 

que culturas, e por implicação, conhecimento cultural, não são fixas, 

mas sim, abertas ao desenvolvimento, à modificação, expansão e 

revisão de seus membros, à medida que interagem através do tempo e 

dos eventos. [...] Portanto, cultura não é uma variável, ou mesmo um 

conjunto de variáveis, mas um conjunto de princípios e práticas que 

são construídos por seus membros à medida que estabelecem papéis e 

relações, normas e expectativas, e direitos e obrigações que 

constituem o sentimento de pertença ao grupo local (GREEN, 

DIXON, ZAHARLICK, 2005, p.33).  
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A compreensão do conhecimento cultural como algo que se aprende e que está 

implícito ao contexto investigado corrobora os objetivos deste estudo que pretende 

revelar como os estudantes atribuem valores e sentidos às suas práticas de leitura e 

escrita. Nessa direção, o que será de fato observado dependerá do que os estudantes irão 

indicar em suas ações como fenômenos culturalmente significativos que devem ser 

investigados. Assim, admite-se que determinadas questões relevantes à pesquisa deste 

grupo, bem como as fases de coleta e análise somente podem ser definidas in situ.   

Para compreensão e análise dos eventos, além da observação participante, foram 

usadas entrevistas semiestruturadas com quatro alunos da turma onde a pesquisa está 

sendo realizada. As entrevistas foram encaminhadas de forma a promover a 

manifestação do conhecimento cultural êmico em sua forma mais natural, com o intuito 

de registrar o ponto de vista destes estudantes em relação ao processo vivenciado, assim 

como esclarecer algumas questões ou pontos destacados nesses eventos a partir dos 

registros escritos decorrentes das observações. Os critérios para escolha destes 

estudantes apontam para a heterogeneidade na composição deste grupo, optando pela 

diversidade de gênero, pertencimento a diferentes comunidades próximas a região 

atendida pela escola, bem como diferentes desempenhos escolares. 

Em concordância com o fato de que nenhum indivíduo detém todo o 

conhecimento cultural, “uma vez que o conhecimento cultural é, na verdade, produto do 

grupo como um todo, e dos membros em particular” (GREEN, DIXON, ZAHARLICK, 

2005, p.33), faz-se necessário ter outros informantes, além dos estudantes, para ter 

acesso a outros pontos de vista e perspectivas. Sendo assim, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com as professoras da turma, a coordenação e direção da escola e a 

comunidade (os pais e outros responsáveis), uma vez que cada indivíduo oferece uma 

visão situada, em conformidade com os seus papéis, expectativas e posições na 

comunidade escolar, sendo estes conhecimentos constituintes de um panorama das 

práticas culturais da escola (GREEN, DIXON, ZAHARLICK, 2005). 

Uma pesquisa documental está sendo realizada para analisar os documentos225 que 

norteiam a educação básica e, consequentemente, a etapa da escolarização de interesse 

deste estudo, para verificar as perspectivas em relação aos usos da escrita do grupo 

investigado. Assim, a justaposição de diferentes perspectivas tornará visíveis as práticas 

comumente invisíveis que orientam as interações, produções, eventos e atividades do 

 
225  Leis de Diretrizes e Bases; Diretrizes Nacionais Curriculares; Parâmetros Curriculares Nacionais.  



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1572  

 

grupo estudado. Outros instrumentos de campo estão sendo utilizados como câmera e 

gravador com o objetivo de recolher informações mais detalhadas, assim como captar 

comportamentos imediatos e naturais que possam contribuir para interpretação e 

análises a posteriori dos eventos observados a partir de uma perspectiva situada.  

 

O campo de pesquisa  

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar os sentidos atribuídos pelos alunos do 

5º ano à sua produção escrita e os valores conferidos ao escrito por estes sujeitos, dentro 

e fora da escola, em conformidade com um modelo ideológico de letramento. Para isso 

fez-se necessário investigar, por meio de uma aproximação dos contextos escolar e não 

escolar, as atividades sociais mediadas pelo texto escrito que participam, assim como os 

significados conferidos a estas atividades, com o intuito de perceber os valores que 

orientam significados dos textos produzidos em tais atividades.  

Para se entender as questões específicas emergentes de determinadas práticas de 

letramentos, como as práticas socializadas ou aprendidas na escola, torna-se necessário 

o (re) conhecimento do processo de socialização por meio do qual a leitura e a escrita 

são adquiridas e as relações de poder entre os grupos engajados nessas práticas letradas 

(Street, 1995). Sendo assim, faz-se fundamental traçar uma descrição do campo onde a 

pesquisa está sendo desenvolvida. Trata-se de uma instituição pública de ensino da rede 

Municipal, localizada na região oeste de Belo Horizonte, que atua nas séries inicias do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e na Educação de Jovens e Adultos funcionando nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. 

 A escola busca desenvolver diferentes atividades com os estudantes que resultam 

em eventos maiores em que as famílias e a comunidade do entorno são convidadas a 

participar.  Há um engajamento por parte da escola em promover tais eventos com o 

objetivo de aproximar a escola, das famílias e da comunidade. Um desses eventos é 

denominado Sarau Literário, cujo objetivo é explicitar as práticas de leitura e escrita 

desenvolvidas no cotidiano escolar. Cada turma apresenta o seu trabalho desenvolvido 

com diversos tipos de texto e suportes, além de realizar apresentações de danças e 

teatros para a comunidade escolar.  

A turma escolhida para a realização do trabalho foi o 5º ano A, do turno matutino, 

composta por 30 alunos, com média de 10 anos de idade. Ao final dessa fase de 
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escolarização, referente ao segundo ano do segundo ciclo, espera-se que os estudantes já 

estejam com as formações de leitura e produção de texto incorporadas, sendo capazes de 

produzir textos de forma colaborativa e autônoma, mas mesmo tempo admitindo que 

tais habilidades apresentam-se de forma progressiva na continuidade das aprendizagens 

ao longo dos anos. Dentre os estudantes da turma escolhida para a observação, há duas 

crianças que encontram-se no processo de aquisição de leitura e escrita, cinco crianças 

que, no ano anterior, aprenderam a ler e escrever e continuam avançando nesse 

processo, segundo relatos da professora regente. Os demais alunos, de acordo ainda com 

a professora regente, apresentam “condições cognitivas” de acompanhar os conteúdos 

referentes a esta etapa de escolarização, porém alguns demonstram “um certo 

desinteresse em relação a escola”.  

 

Primeiras análises e possíveis caminhos 

 

Um dos objetivos desse trabalho é descrever os eventos de letramentos que os 

sujeitos participam, identificando as estratégias para a construção de sentido dos textos 

nas práticas sociais de leitura e escrita. Para isso, acompanhei as aulas direcionadas para 

a produção de textos de Haicai para o Sarau Literário, evento já citado anteriormente. 

Em conversa com a professora regente, a mesma relatou que a ideia de produzir textos 

de Haicai com os estudantes do 5º ano partiu de outra professora regente da escola e que 

também trabalha com uma turma de 5º ano; ao todo são três turmas de 5º ano na escola, 

no turno matutino e uma no turno vespertino.   

De acordo com a professora, os estudantes aprovaram a ideia e demonstraram 

envolvimento e interesse pelo Haicai: 

 

[...] experimentei na minha sala e tive o mesmo resultado. Achei que eles se 

envolveram, gostaram da questão da rima, desse ritmo que tem. E eu passei para 

eles a proposta de escrita e todo mundo se envolveu... 

 

Na primeira aula destinada a produção de Haicai, a professora trouxe para a sala 

alguns exemplos de Haicai impressos em folha que foram retirados da internet, de 

acordo com a mesma. E fez a leitura coletiva: 

 

Vamos brincar de fazer poemas? 
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Você sabia que a Literatura pode ser uma arte divertida e interessante? Pois 

bem, brincando com as palavras, alguns poetas descobriram uma fórmula para 

escrever pequenos poemas, compostos por apenas três versos. Os Haikais, como 

ficaram conhecidos são uma arte milenar e têm esse nome porque sua origem é 

japonesa.  

Hai = brincadeira 

Kai = harmonia 

A arte que nasceu no Japão também tem seu espaço no Brasil. Escrever um 

Haikai também é um desafio e tanto! 

 

Tudo dito 

Nada feito, 

Fito e deito.  

 

Essa vida é uma viagem 

Pena eu estar 

Só de passagem 

 

       Casa com cahorro brabo 

 

Jardim da minha amiga 

Todo mundo feliz  

Até a formiga.  

 

A palmeira estremece 

Palmas pra ela 

Que ela merece 

       Meu anjo da guarda 

      Abana o rabo.  

 

 

 

Agora é a sua vez de produzir o Haikai
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Após a leitura coletiva, realizou uma discussão com os estudantes, a respeito das 

características desse tipo de texto, chamando-lhes a atenção para as rimas e contando-lhes a 

origem do Haicai. Em seguida, pediu para que os estudantes produzissem o Haicai e 

quando finalizados levassem até ela para que pudesse corrigi-los: 

 

[...] você vai fazer o seu Haicai e quando terminar traz aqui que eu vou dar uma 

olhada e entregar a folha A3 para que passem a limpo. Essa será a folha para a 

apresentação do Haicai no dia do Sarau. 

 

Durante a produção dos Haicais, os estudantes trocaram informações entre eles 

quanto à produção das rimas, elaboração e escolha do tema do Haicai e por diversas vezes 

pediram o meu auxílio ou da professora, seja para dar uma sugestão de tema ou para 

aprovar ou não a escrita realizada por eles.  

 

[...] eu fiz assim, tá bom? 

[...] o que rima com bicicleta? 

[...] falei sobre a flor, gosto de flores! 

[...] a professora disse que o meu tá bom, agora é só fazer o desenho! 

 

 

Ao final do trabalho, os estudantes vinham me mostrar com satisfação a sua produção 

concluída e pediam para eu fotografar. Alguns leram as suas produções para mim: 

 

Fui brincar no campinho de bola 

Sem querer  

Chutei na janela da escola. 

 

 

Fui brincar 

De peteca 

E caí de testa.  

 

 

Arranquei a flor 

Sem querer 

Ela perdeu a cor. 
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Em outra etapa do trabalho, além da produção de Haicai, os estudantes também 

realizaram cópias dos Haicais que mais gostaram de ler, com o objetivo de construírem 

uma árvore de Haicais que foi exposta no dia do Sarau Literário como parte do trabalho 

realizado pelas turmas do 5º ano do turno da manhã. Essas escritas/cópias foram feitas em 

flores de papel colorido previamente recortadas pela professora.  

Investigar as práticas de leitura e de escrita projetadas como expectativas escolares 

para os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental é também um dos objetivos que 

norteia essa pesquisa. Desse modo, foram realizadas entrevistas com a diretora, a 

coordenadora e algumas mães de estudantes da turma com o intuito de investigar as suas 

expectativas relacionadas às práticas de leitura e de escrita dos estudantes, tendo como 

referência o Sarau Literário:  

Diretora: 

[...] Então esse Sarau, um dos objetivos é trazer a família para a escola, trazer a 

comunidade para dentro da escola e apresentar a produção dos alunos em relação a 

leitura e a escrita. [...]  

[...] No primeiro semestre, a intenção é fazer dois grandes eventos abertos a 

comunidade, o Sarau Literário e a Festa Junina. É o terceiro Sarau que a gente faz, e por 

ser um grande evento, ele foi pensando no sentido de trazer a família e mostrar o que os 

meninos estão fazendo na escola, o que estão produzindo. [...] 

[...]  Pensamos no horário do evento que a família pode comparecer, por isso é 

feito na sexta-feira a noite, porque no sábado de manhã as pessoas vão fazer faxina, vão 

trabalhar e vem pouquíssimas pessoas. Como temos experiência com a festa junina, 

fizemos o primeiro Sarau no mesmo horário e tivemos mais de setecentas pessoas aqui, a 

gente aposta que é um horário que é bom para a comunidade participar. [...] 

[...] é um evento em que a gente tem a preocupação de na semana que o antecede 

mobilizar a comunidade, enviando diariamente convites produzidos pelos próprios alunos 

[...]  

 

Coordenadora:  

[...] Esse é um evento que está ocorrendo há 3 anos na escola e a cada ano tem 

acontecido uma participação mais eficaz e com maior entendimento tanto dos professores 

como dos alunos. [...] 

[...]Ele foi pensado e planejado pela coordenação  junto com a direção e depois 

nas reuniões de quartetos com as professoras. Pedimos para que apresentem o que é 

trabalhado em sala com os alunos, mas também podem extrapolar esse trabalho e pensar 

em algo para o Sarau. [...] 
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[...]As turmas estão trabalhando poemas, poesias e dentro deste trabalho incluíram 

o Haicai para a apresentação no Sarau, como é o caso das turmas de 5º ano. Vai ter uma 

apresentação para os pais e para os outros colegas, pois estandes estão sendo 

preparados para expor as atividades dos alunos. [...] 

[...] tem uma expectativa porque essas turmas de 5º ano desse ano chegaram com 

pouco interesse em relação a leitura porque a gente tem alguns alunos que ainda não lê 

ou lê com grande dificuldade. E com o Haicai, que é uma estrutura diferente de poesia e 

que também trouxe a parte lúdica com a ilustração  por meio de desenhos e recorte e 

colagem, e quando você mistura o lúdico com a escrita e com a leitura, ela se torna mais 

interessante e então os alunos se envolvem e participam. E isso acaba influenciando em 

suas escritas e no seu desenvolvimento, pois querem mostrar um trabalho bonito para os 

pais e para os colegas [...] 

 

  Mãe de aluno (pós evento) 

 

[...] gostei de ver o trabalho do meu filho, vê que ele tá fazendo as coisa na escola. Mas 

fui embora rápido porque tava chovendo muito. [...] 

[...]vim com meus filhos e chamei minha vizinha pra conhecer a escola e ela também 

gostou. [...] 

[...] eu não terminei os estudo, mas eu sei que é importante pra ele a escola e falo isso 

com ele todo dia. Ele vê eu saindo a noite pra vim estudar, eu estudo aqui de noite. [...] 

 

Outro objetivo dessa pesquisa é caracterizar as práticas de letramentos nos contextos 

escolares e não escolares em que os estudantes participam cotidianamente, investigando os 

significados atribuídos por estes sujeitos às suas práticas letradas. Para isso, além de 

acompanhar as atividades realizadas pelos estudantes, realizei entrevistas com alguns deles 

com o intuito de investigar os sentidos atribuídos por eles às suas produções: 

 

Pesquisadora: Vocês fizeram algumas atividades relacionadas ao Haicai. Me 

contem quais foram.  

 

Bruno: Fiz um Haicai que eu criei, depois fiz um desenho e colei nele papel 

colorido.  

Joana: A gente copiou também uns Haicais nas flores que a professora deu.  

Alan: É mesmo. A gente copiou do livro do Menino Maluquinho. Foi legal! 

 

 

Pesquisadora: E qual das atividades do Haicai vocês mais gostaram de fazer? 

 

Bruno: A que a gente teve que criar, porque é meu e eu não copiei de ninguém. As 

pessoas vão ver a minha criatividade. 

Letícia: Eu preferi copiar porque assim eu sei que não vou errar.  
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Um dos apontamentos ou caminho que está pesquisa ainda em desenvolvimento 

pode seguir, de acordo com os dados que o campo de pesquisa tem apresentado, é buscar 

discutir os sentidos atribuídos pelos estudantes a sua escrita no cotidiano a partir dos 

significados atribuídos a escrita como cópia e a escrita como lugar de autoria.  

Outro caminho pode se configurar a partir dos significados que estes estudantes 

atribuem a aprendizagem da leitura e escrita: aprendizagem para o mercado de trabalho; 

aprendizagem para ser alguém na vida; aprendizagem para ter conhecimento; 

aprendizagem para não ser humilhado; aprendizagem para ser considerado um cidadão.   
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Leitura do livro de narrativas por imagem por professores 

MESSIAS, dos Santos Jonas  

Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

 

Resumo: Este trabalho apresenta dados parciais de uma pesquisa sobre as narrativas de professoras 

a partir do livro de narrativa por imagens. Os dados foram produzidos através de um estudo piloto 

realizado por meio da filmagem da leitura de um livro de narrativa por imagens por duas 

professoras estagiárias do curso da pedagogia da FURG. Trata-se de uma investigação qualitativa 

(BOGDAN e BICKLEN, 1994) em que a discussão sobre o livro visual e narrativas se dá com os 

estudos de Ramos (2011), Cademartori (2014) e Gancho (2006). Analisando as filmagens, destaco 

os seguintes aspectos: inicialmente o nome da história e o autor são ressaltados; a história começa a 

ser narrada pelo marcador “era uma vez”; são realizadas perguntas buscando uma interação e 

participação do público com a história; os aspectos emocionais dos personagens são poucos 

explorados, embora as imagens possibilitem isso. 

 

Palavras-Chave: Livro de Narrativa por Imagens. Narrativas. Professoras Estagiárias. 

 

Introdução  

 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa em desenvolvimento que tem como 

objetivo identificar as possibilidades narrativas por professores da Educação Infantil e por 

um grupo de crianças a partir da leitura de um livro de narrativas por imagens226. 

Entretanto, para este artigo, apresentamos dados de um ensaio de análise de um estudo 

piloto em que buscamos compreender as possibilidades narrativas a partir da leitura de um 

livro de narrativas por imagens por duas professoras estagiárias. Estes dados se referem a 

um ensaio de análise de um estudo piloto, desenvolvido no segundo semestre de 2018.   

 O estudo piloto apresentado neste trabalho deu-se por meio do registro de uma prática 

de leitura de um livro de narrativa por imagens, intitulado “O ladrão de galinhas”, de 

 
226 Pesquisa vinculada à linha de pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, orientada pela professora 

Gabriela Medeiros Nogueira. 
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Béatrice Rodriguez, o qual compôs o acervo de 2014 do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE). Participaram dessa experiência piloto duas professoras estagiárias do curso 

de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG.  

Como âncora de discussão teórica para discorrer sobre o conceito de livro de 

narrativa visual, me vali nas perspectivas de Ramos (2011), como referência metodológica, 

Bogdan e Biklen (1994) e para refletir sobre o processo de construção de narrativas e sua 

definição, utilizei Cademartori (2014) e Gancho (2006).  

Desse modo, o presente artigo está organizado em três seções: 1. A narrativa como 

constituição de sujeitos sociais - Nela discorro sobre o processo de construção das 

narrativas nos seres humanos; 2. Procedimentos metodológicos – Apresento as alamedas 

metodológicas para o desenvolvimento deste estudo piloto, que iniciou no segundo 

semestre de 2018, e teve como respaldo a abordagem qualitativa de investigação. 3. O 

ensaio de análise dos sujeitos-participantes do Estudo Piloto - Exponho um recorte dos 

dados produzidos no estudo piloto e o ensaio de análise das narrativas das professoras 

estagiárias do curso de Pedagogia, da FURG. 

A seguir, na primeira seção, discorro sobre como se dá o processo de construção das 

narrativas nos sujeitos na infância, bem como sua definição e a importância de educar o 

olhar das crianças para a construção de narrativas a partir de livros de narrativas por 

imagens.  

 

A narrativa como constituição de sujeitos sociais 

 

Inicio esta seção trazendo a citação de Cademartori (2014) em que nos permite 

refletir acerca do “ser narrativo”. Segundo a autora, “[...] é impossível considerarmos 

isoladamente aquele a quem as histórias se destinam, pois, para que esse destinatário exista, 

é preciso, antes, haver um precoce narrador, um emissor de narrativas.” (CADEMARTORI, 

2014, p. 31). Sendo assim, o desenvolvimento da narratividade inicia-se nos primeiros 

meses de vida de um ser humano, pois há uma predisposição ou aptidão que está intrínseca 

aos sujeitos e que faz parte de nossa cultura, pois segundo Gancho (2006, p. 4), 

 

Narrar é uma manifestação que acompanha o homem desde sua origem. 

As gravações em pedra nos tempos da caverna, por exemplo, são 
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narrações. Os mitos — histórias das origens (de um povo, de objetos, de 

lugares) —, transmitidos pelos povos através das gerações, são narrativas; 

a Bíblia — livro que condensa, história, filosofia e dogmas do povo 

cristão compreende muitas narrativas: da origem do homem e da mulher, 

dos milagres de Jesus etc. Modernamente, poderíamos citar um sem-

número de narrativas: novela de TV, filme de cinema, peça de teatro, 

notícia de jornal, gibi, desenho animado... Muitas são as possibilidades de 

narrar, oralmente ou por escrito, em prosa ou em verso, usando imagens 

ou não.  
 

 

Cabe destacar que o primeiro processo que antecede a narrativa verbal é nomeado de 

narrativa pré-verbal que se dá por meio de afetos, gestos e emoções. Uma das experiências 

dessa etapa de comunicação é quando o bebê está com fome e ele utiliza a linguagem 

corporal para poder se fazer entendido. Nesse sentido, é perceptível que os sujeitos, desde a 

infância, se constituem enquanto sujeito que estão se construindo através do ato de narrar.  

Para refletir sobre o processo de desenvolvimento do discurso narrativo, debrucei-me 

na investigação de Perroni (1992). Para o autor, as crianças com dois e três anos de idade 

começam a narrar verbalmente, ou seja, começam a enunciação de frases 

simples/fragmentadas. Para o autor, esse tipo de comunicação é chamado de envelopes 

protonarrativos227. Sendo assim, as crianças já estão sendo protagonista ao produzirem suas 

narrativas, mesmo estando imbricadas no processo de aquisição de linguagem.  Com quatro 

e cinco anos de idade, elas vivenciam outra experiência em relação ao papel de narrador, 

pois iniciam esse processo com mais autonomia e participando mais, conseguindo assim 

recontar histórias e muitas vezes inventar suas próprias.  

Compreendendo os diferentes processos do desenvolvimento do discurso narrativo e 

entendendo a narrativa como uma prática social que depende do papel da interação entre a 

criança e o mediador, percebo que as experiências vivenciadas pelas crianças serão 

fundamentais para elas compreenderem a construção e compreensão de narrativas. Além 

disso, o mediador desempenha diferentes papéis em cada um desses caminhos, que de um 

papel ativo passa a ser passivo, pois as crianças já possuem um domínio da estruturação de 

uma narrativa. Além disso, para Cademartori (2014), esse período da infância é crucial para 

despertar na criança uma relação direta com as narrativas literárias. Portanto, o professor 

como sujeito que se constitui a partir de narrativas é um dos mediadores para auxiliar no 

 
227 Quando a criança desenvolve enunciados fragmentados. Ex. “bubu” para expressar “Quero bico.”.  
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desenvolvimento das narrativas verbais de seus alunos que passará a compreender melhor a 

si e o seu espaço na sociedade.        

Para Bruner (1997), no contexto infantil, a narrativa está inserida em diferentes 

situações de uso, seja no momento em que as crianças narram para a professora sobre o 

final de semana, na participação delas na contação de história, nas brincadeiras dirigidas ou 

livres, entre outros tipos de práticas discursivas. Destaco que, para este artigo, analisarei 

apenas as narrativas das professoras estagiárias, pois essas futuras docentes serão as 

mediadoras responsáveis em despertar em seus alunos a compreensão dos cinco elementos 

estáveis da estrutura de uma narrativa que, segundo Gancho (2006), são: personagens, 

enredo, tempo, espaço e narrador.  

Em consonância com o discurso apresentado durante a sessão, compreendo que a 

construção de narrativas é algo inato ao ser humano. Desse modo, a partir da mediação 

entre o professor e a criança, percebemos o desenvolvimento do aluno ao cumprir um papel 

ativo em sua formação leitora. Entendendo esse raciocínio, reflito o processo de construção 

de narrativas a partir do livro de narrativa por imagens, disponibilizados pelo PNBE. Para 

isso, se fazem necessários os seguintes questionamentos: 

 

• Como professores e crianças da Educação Infantil constroem narrativas a partir da 

leitura do livro de narrativa por imagens?  

 

• Quais possibilidades narrativas o livro de narrativa por imagens proporcionam aos 

professores e crianças da Educação Infantil? 

  

Ancorado nos estudos de Ramos (2011), trago meu entendimento sobre a importância 

de educar as crianças para lerem narrativas visuais, pois para o autor “Aprender a olhar 

significa sair do gesto primário de captar algo com os olhos, que é uma atividade física, e 

passar para outro estágio, aquele em que, a partir de muitos exercícios mentais, absorvemos 

e compreendemos o examinado” (2011, p. 34). Percebo que, diferentemente do processo 

anteriormente apresentado sobre a construção de narrativa ser algo inato na vida dos 

sujeitos, a constituição da narrativa visual precisa ser ensinada, ou seja, o professor precisa 

auxiliar o aluno a ler imagens.  
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Na seção a seguir, trato dos procedimentos metodológicos empreendidos neste recorte 

da pesquisa que me possibilitaram desenvolver o estudo piloto das narrativas das 

professoras estagiárias.  

 

Procedimentos Metodológicos 

   

Nesta seção, descrevo sobre as alamedas metodológicas para o desenvolvimento deste 

estudo piloto que teve como respaldo a abordagem qualitativa de investigação. A escolha 

por esse tipo de metodologia se justifica pelas “[...] questões a investigar não se 

estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com 

o objectivo [sic] de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto 

natural.” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 17). De acordo com os autores, a investigação 

tem a finalidade de compreender os fenômenos em sua complexidade. Seguindo esses 

pressupostos mencionados, o objetivo geral deste artigo é identificar as possibilidades 

narrativas por duas professoras estagiárias a partir da leitura de um livro de narrativas por 

imagens. 

  Para a produção de dados desta investigação, convidei duas professoras estagiárias, 

denominadas nesse estudo como PE1 e PE2, do curso de Pedagogia, da FURG, que 

estavam no momento de vivenciar a prática docente no estágio para realizar uma prática de 

leitura de um livro de narrativa por imagens, intitulado “O ladrão de galinhas”, de Béatrice 

Rodriguez (2014).  

 O procedimento para a contação da história aconteceu nas dependências da FURG, e 

ocorreu com base em um livro de imagens da seguinte forma: as professoras estagiárias 

realizaram a prática de leitura individualmente; elas se posicionaram sentadas em uma 

cadeira ao lado de uma mesa; em cima da mesa, disponibilizei dois livros de narrativas por 

imagens nomeados “O ladrão de galinhas”, de Béatrice Rodriguez e a “Onda” de Susy Lee;  

as obras fazem parte do acervo do PNBE; sendo que elas escolheram o mesmo livro, “O 

ladrão de galinhas”.  

 Cabe destacar que os sujeitos PE1 e PE2 realizaram uma leitura prévia das narrativas 

ofertadas para a realização da contação de história.  Com a escolha da obra, preparei a 

câmera fotográfica, com a abertura da lente mais fechada, ou seja, mais direcionada para as 
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expressões e reações faciais. A filmagem foi gravada em duas sequências com duração 

média de cinco minutos cada, sem interrupções. Entretanto, para um melhor ensaio de 

análise dos dados, as gravações foram transcritas para poder analisar as narrativas das 

professoras estagiárias participantes. 

 As transcrições foram produzidas compondo um banco de dados do estudo piloto. 

Para este artigo, selecionei parte do ensaio da análise, que se referem aos momentos das 

narrativas em que as professoras estagiárias forneceram elementos que foram comparados 

com os estudos teóricos desta pesquisa. A partir dessa experiência, exponho o que esses 

dados demostraram e suscitaram para auxiliar no desenvolvimento da produção de dados da 

pesquisa. 

 A seguir, apresento um recorte dos dados produzidos no estudo piloto, no segundo 

semestre de 2018, e o ensaio de análise das narrativas das professoras estagiárias do curso 

de Pedagogia da FURG. 

 

O ensaio da análise: um recorte das narrativas 

 As narrativas produzidas durante a contação de história pelas professoras estagiárias 

foram transcritas e compuseram um banco de dados deste estudo piloto. As transcrições 

foram selecionadas por fornecerem elementos os quais relacionei com os estudos teóricos 

desta pesquisa. No processo de transcrição utilizei algumas legendas228 que estruturaram as 

informações e auxiliaram a análise dos dados.  

 Cabe destacar que a escolha das professoras estagiárias se justifica por acreditar ser 

importante, também, apresentar as potencialidades e fragilidades encontradas nesse estudo 

piloto, pois a partir delas, pensarei o como proceder no momento após qualificação em que 

produzirei os dados para desenvolver a pesquisa.   

 Inicialmente, trago o recorte da primeira transcrição em que o sujeito participante 

apresenta o livro de narrativa por imagens para um leitor imaginário. 

 
228 Legendas para as transcrições.  

PE Professora Estagiária 

(...) Pausa longa 

[  ]  Descrição da cena 

CAIXA ALTA Ênfase na palavra 

Itálico e sublinhado Interação com o leitor fictício 
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Exerto 1 – Sujeito PE1  
 

Fonte: Arquivo do pesquisador, 05/09/2018. 

 

No primeiro excerto, observo que a PE1 começa a narrativa como se tivesse se 

dirigindo aos alunos, explicando o que será feito Agora vou contar uma história para 

vocês. Destaca inicialmente o nome da história e o autor. Ao que tudo indica, esse modo 

de começar a contar uma história é bem característico no que ocorre no contexto escolar. 

Talvez, essa estrutura abordada em algumas instituições escolares não dê conta para a 

formação leitora dessas crianças que cada vez mais estão desinteressadas pela literatura. 

Nogueira (2018) ressalta que centrar neste tipo de abordagem de leitura vivenciada por 

muitas crianças pode ser “[...] uma prática reducionista em relação a leitura de livro de 

histórias em sala de aula, sendo que a maior preocupação dos/as professores/as é de que 

o/a aluno/a saiba o título, o autor, os personagens da história, etc.” (2018, p. 11).  

A história começa a ser narrada pelo marcador “Era uma vez” em que indica uma 

estrutura de história que é demarcada por uma indefinição de tempo e espaço típica de 

contos de fadas. Além disso, a criança, ao escutar essa forma lexical, se remeterá a partir 

de seu conhecimento de mundo e sua bagagem cultural que é momento de ouvir 

histórias. Outro aspecto que chama a atenção é o fato da estagiária fazer perguntas 

buscando uma interação e participação do público com a história por meio da 

observação das imagens, por exemplo: Que tipo de animais vocês estão vendo aqui? e 

Estão conseguindo ver que lá no fundo tem um escondido? É um gato?  Será que é um 

cachorro? 

Mesmo que a história já tenha sido iniciada, é possível fazer relação ao momento 

que Cosson (2011) denomina como a etapa “pré-leitura”, em suma, seria “as 

antecipações, as previsões e tudo que antecede e prepara o leitor para contato com o 

texto” (2011, p. 3). Compreendo esse momento como potencializador para desenvolver 

no aluno/leitor o que Pressley (2002) define como as sete habilidades ou estratégias na 

Agora vou contar uma história para vocês que se chama Ladrão de galinhas da Beatriz Rodrigues 

[PE1 sentada apresenta a capa do livro para um leitor imaginário] (...) Era uma vez, uma turma de 

amigos que morava na floresta.  Que tipo de animais vocês estão vendo aqui?  Tem o urso, tem um 

coelho, tem a galinha e seus pintinhos e têm VÁRIOS outros animais. Estão conseguindo ver que lá 

no fundo tem um escondido? É um gato?  Será que é um cachorro?  Uma raposa. 
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prática de leitura, sendo elas: conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, 

perguntas ao texto, sumarização e síntese.  

Como a história está sendo narrada em uma situação artificial, ou seja, o público é 

imaginário, pois não há ninguém mais participando da situação, a própria estagiária 

responde as questões que faz. Contudo, estudos demonstram que essa estratégia também é 

realizada em contextos reais de contação/leitura de histórias.  

Sendo assim, foi possível observar que ao realizar a contação do livro de narrativa 

por imagens, não foram contemplados os cinco elementos da estrutura da narrativa 

abordada por Gancho (2006), pois houve uma lacuna ao suprimir detalhes como a 

expressão das personagens, elementos do cenário, percepção de formas e cores. Cabe 

destacar ainda que a leitura da narrativa, ora segue as imagens, ora não, pois a PE1 traz 

as experiências de mundo para a narração como: “Mas, vocês conhecem uma fazenda 

sim ou já ouviram o galo cantar?  Que é como se fosse o nosso despertador.  Lugar 

muito distante lá para fora quando o galo canta logo o pessoal já sabe óhhh já está na 

hora de acordar, eles não têm o hábito do relógio que nem a gente.” 

Outro detalhe que chamou a atenção foi que por não haver uma linguagem verbal, 

há um direcionamento para a narração da imagem, ou seja, não foram criadas falas para 

os personagens, sendo que PE1 não personificou, nem personalizou os personagens. 

Entretanto, sempre nomeia o referente ao retomar diversas vezes “A raposa .... a 

galinha”.  

Neste ensaio de análise, foi possível perceber inicialmente, que os aspectos visuais 

são os mais destacados e os aspectos emocionais dos personagens são poucos 

explorados, embora as imagens possibilitem isso. Em nenhum momento foram 

exploradas as características físicas e sentimentais dos personagens, nem questionado 

como eles estariam se sentindo. A seguir, apresento a ilustração da imagem em que as 

professoras estagiárias realizaram a leitura. 
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       Fonte: Reprodução da página 2 do livro “O ladrão de galinhas”, de Béatrice Rodrigues. 

 

A seguir, apresento a segunda parte dos dados produzidos pela segunda professora 

estagiária.  

 

Excerto 2 - Sujeito PE2 

Então boa tarde! Hoje a hora do conto vai ser com o livro de histórias da Béatrice  Rodriguez foi 

ela quem escreveu este livro. A História ela é de um ladrão de galinhas olha só que curioso! 

Vamos ver o que nos conta essa história? [PE2 sentada, realizou a leitura da capa] Então, era uma 

vez uma fazenda onde moravam o coelho e o urso. Só que era uma fazenda que existiam vários 

animais. Quando ao amanhecer o dia ele logo se levantou e foi tomar seu café da manhã. Mas, 

vocês conhecem uma fazenda assim ou já ouviram o galo cantar?  Que é como se fosse o nosso 

despertador.  Lugar muito distante lá para fora quando o galo canta logo o pessoal já sabe óhhh 

já está na hora de acordar, eles não têm o hábito do relógio que nem a gente. Então, aqui aparece 

o galo cantando, e o coelho abrindo a janela, o urso indo para a rua e foram tomar o seu café. [PE2 

realizando a descrição da imagem] 

Fonte: Arquivo do pesquisador, 05/09/2018. 

 

Na segunda situação piloto, a partir da transcrição da PE2, pude perceber que houve 

uma breve leitura da capa, como exemplificado a seguir: “Então boa tarde! Hoje a hora do 

conto vai ser com o livro de histórias da Béatrice Rodriguez, foi ela quem escreveu este 

livro. A história ela é de um ladrão de galinhas [...]”. 

Cabe ressaltar o fato de PE2 demarcar “a hora do conto”. Isso demonstra que essa 

prática é algo recorrente em que há um momento específico para se ler ou contar uma 
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história dentro da rotina da aula. Associando, assim como no primeiro caso apresentado, 

uma forte relação da ação de ler uma história com o contexto escolar.  

Embora PE2 tivesse realizado a leitura da capa, acredito que esse momento deveria 

ser mais explorado pelos mediadores de leitura, uma vez que é nesse processo que as 

crianças despertarão a curiosidade para querer realizar a leitura da narrativa. Além do mais, 

é nessa etapa que as vivências de algumas situações que os alunos já experimentaram são 

despertadas. Sendo assim, o mediador de leitura na pré-leitura explora o título do livro, 

subtítulo, as imagens da capa e busca estimular os conhecimentos prévios das crianças. 

No início da leitura, a PE2 explorou e apresentou para o seu público imaginário os 

personagens da história, embora tenha utilizado um recurso linguístico que dificultou a 

compreensão da narrativa, pois ao ser relatado “Então, era uma vez uma fazenda onde 

moravam o coelho e o urso. Só que era uma fazenda que existiam vários animais. Quando 

ao amanhecer o dia ele logo se levantou e foi tomar seu café da manhã.”. O sujeito, nesse 

momento, utiliza o pronome masculino em terceira pessoa do singular, isso torna confuso 

para o leitor, pois ao ser retomado o personagem com o pronome, não sabemos se foi o 

coelho ou o urso. Além disso, um fato que chamou a atenção foi que PE2 também desperta 

a curiosidade no leitor em querer apreciar a escuta da história, como mostra o exemplo, 

“olha só que curioso! Vamos ver o que nos conta essa história?”.   

 Outro detalhe observado é que a PE2 trouxe o diálogo entre o mundo da imaginação 

e a realidade no momento em que apresentou o ambiente em que aconteceu a história, 

assim como é demonstrado no exemplo a seguir “Mas, vocês conhecem uma fazenda assim 

ou já ouviram o galo cantar? Que é como se fosse o nosso despertador.” Quando ela utiliza 

como exemplo o despertador para comparar com o galo, a PE2 está estimulando as crianças 

a fazerem inferências, ou seja, a formular e criar hipóteses de leitura para após comprová-

las. A PE2 também utiliza de seu conhecimento de mundo e sua bagagem cultural para 

exemplificar o ambiente da história “Lugar muito distante lá para fora quando o galo 

canta logo o pessoal já sabe óhhh já está na hora de acordar, eles não têm o hábito do 

relógio que nem a gente.”, mesmo que trazendo uma representação e idealização de 

fazenda que poderia ser contestada atualmente.   

  Com o desenvolvimento do estudo piloto, observei que, ao analisar os dados, por 

meio do registro da filmagem, a partir da leitura do livro de narrativa por imagens, 
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intitulado “O ladrão de galinhas”, de Béatrice Rodriguez, o qual compôs o acervo de 2014, 

do PNBE, que ambos os sujeitos, PE1 e PE2, exploraram mais a descrição da imagem 

como exemplificado no excerto 1 e 2 “Tem o urso, tem um coelho, tem a galinha e seus 

pintinhos e têm VÁRIOS outros animais” e “Então, aqui aparece o galo cantando, e o 

coelho abrindo a janela, o urso indo para a rua e foram tomar o seu café.”. Sendo assim, 

essa prática ocorre porque, segundo Paiva e Ramos (2016, p. 215), 

 

Se a dimensão verbal desafia o leitor mesmo tendo alguma orientação 

acerca dos propósitos da palavra, a dimensão visual implica pensar sobre 

e acolhe múltiplas propostas de sentido. Uma criança pode identificar 

livros sem palavras como “livros de pensar”, pois deduz que a imagem é 

mais aberta do que a palavra, mais plena, mais grávida de sentidos. A 

imagem não diz o que é para ser lido; ela é sugestiva, expansiva. Ao leitor 

cabe traçar um percurso semântico e sintático, representacional e 

simbólico a partir dos elementos visuais para compreender o que é 

veiculado.  
 

Outro fator que cabe maior reflexão é a presença masculina para o registro da leitura 

do livro de narrativa por imagens, pois acredito que a relação entre pesquisador e 

professoras estagiárias se deu de maneira formal e em um ambiente também formal. 

Acredito que precisaria de mais encontros para poder romper com esse distanciamento 

entre nós.  

Outro aspecto que o estudo piloto ajudou a perceber é que será necessário o uso de 

mais uma máquina fotográfica para registrar um segundo ângulo, pois acredito ser 

importante ter dois ângulos para a análise: um aberto e um fechado. Além disso, observei 

que o ambiente escolhido e preparado para a atividade modificou as relações de sentido 

como as professoras estagiárias contaram a história, pois foi uma situação planejada para 

isso e não o ambiente de sala de aula.  

 

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho, apresentei um ensaio de análise de um estudo piloto com base nas 

narrativas de duas professoras estagiárias em que percebi potencialidade e fragilidades nos 

caminhos do procedimento metodológico para a produção de dados. Tal observação 
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contribuiu para pensar em quais alamedas escolher para o desenvolvimento da pesquisa que 

será realizada na continuidade do projeto.   

Dentre as possibilidades observadas ao longo do texto, ressalto as seguintes: 

inicialmente o nome da história e o autor são ressaltados; a história começa a ser narrada 

pelo marcador “era uma vez”; são realizadas perguntas buscando uma interação e 

participação do público com a história; os aspectos emocionais dos personagens são poucos 

explorados, embora as imagens possibilitem isso. Outro detalhe que chamou a atenção foi 

que por não haver uma linguagem verbal, houve um direcionamento para a narração da 

imagem, ou seja, não foram criadas falas para os personagens, sendo que a PE1 não 

personificou nem personalizou os personagens. Entretanto, sempre nomeia o referente ao 

retomar diversas vezes.  

Por fim, cabe ressaltar que mesmo sendo um recorte pontual, os dados permitem 

refletir sobre quais aspectos precisam ser mais explorados na continuidade da pesquisa e o 

que precisa ser modificado. 
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Escola Eleva  

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar as propostas didático-metodológicas 

utilizadas no processo de alfabetização e biletramento da Escola Eleva. Como fio condutor do 

trabalho desenvolvido são evidenciadas o processo de formação do leitor e de formação do escritor 

no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Pennac (1998), Ferreiro e Teberosky (1999) 
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Profissão e Formação Docente) na UFRJ. 
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auxiliam na condução teórica deste trabalho, trazendo importantes contribuições acerca da 

alfabetização e letramento. Por ser uma instituição bilíngue, apresentamos os conceitos e o trabalho 

de biletramento que caminham lado a lado na construção da linguagem oral e escrita, a partir da 

perspectiva teórica de Beeman e Urow (2013) e Bialystok, Luk e  Kwan (2005). 

 

Palavras Chave: Alfabetização. Biletramento, Linguagem. 

 

A Instituição 

  

O presente artigo tem por objetivo apresentar as opções didático-metodológicas 

utilizadas na sistematização do processo de alfabetização e biletramento da Escola Eleva. 

A instituição a qual o presente trabalho se refere é privada, a primeira unidade foi 

fundada em 2017 e no ano de 2019, a segunda unidade foi fundada no bairro Barra da 

Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. A escola, que em sua unidade de Botafogo atende 

estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio e da Barra a escola começou com anos do 

ciclo básico; motiva os alunos a criar, inovar, trabalhar em equipe, formular e liderar 

projetos. Vivenciam uma filosofia de disciplina que estimula a dedicação e a capacidade de 

execução, sendo reconhecidos não só pelos resultados alcançados, mas também pelo 

esforço empreendido. 

Por ser uma escola bilíngue, a instituição se pauta na perspectiva de CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) que busca integrar o ensino da língua à aprendizagem 

de conteúdos e promover desenvolvimento da análise crítica e tomada de decisão. Assim, 

ensina-se por meio das línguas.  

O currículo de cada segmento escolar é definido de acordo com a etapa de 

desenvolvimento e as características socioemocionais dos estudantes. Busca-se equilibrar 

disciplinas previstas na Base Nacional Comum Curricular com aquelas que enriquecem a 

formação do aluno como um todo com foco também nas questões socio-emocionais. 

Sendo uma escola brasileira bilíngue em tempo integral, ela obedece às 

determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além de determinações do MEC e 

dos conselhos estaduais de educação. Além disso se organiza, em todos os segmentos, para 

proporcionar aos alunos o desenvolvimento das competências necessárias para usar as 

línguas de instrução (português e inglês) em situações acadêmicas e sociais.  

Sob a perspectiva sociointeracionista de Vigotski (1995) o desenvolvimento do 

processo de alfabetização e letramento é desenvolvido aliado a estudos e pesquisas de 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1594  

 

Ferreiro e Teberosky (1999). Em diálogo com esses autores, os estudos de pesquisadores do 

bilinguismo e do biletramento são estabelecidos, como  Cummins e Swain (1986), Thomas 

e Collier (2012), Beeman e Urow (2013), Escamilla (2013), Luk e  Kwan (2005). A 

perspectiva educacional bilíngue da escola entende o aprendizado da linguagem como um 

todo, considerando a perspectiva e a epistemologia da criança bilíngue e seu repertório 

linguístico. A linguagem é considerada como um sistema unitário gerador de significado 

que reflete a teia de conhecimentos culturais e sociais que cerca o estudante bilíngue 

(GARCIA, 2017).  

 

Considerações teóricas sobre o processo de alfabetização  

  

A condução do trabalho desenvolvido nas turmas de 1º e 2º anos da instituição 

apresentada tem como base, a perspectiva teórica de Emília Ferreiro. 

A pesquisa de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, baseada nos estudos de Jean Piaget 

sobre a construção do conhecimento da leitura e da escrita, leva em conta os processos e as 

formas através das quais as crianças aprendem a ler e a escrever. Foi escrita a partir de um 

trabalho experimental com sujeitos entre quatro e seis anos, na cidade de Buenos Aires, 

entre os anos de 1974 a 1976. 

As autoras mostram que no processo de construção da aquisição da leitura e da 

escrita, as crianças que ainda não sabem escrever e ler buscam entender a escrita e como 

esse sistema de representação funciona. Não entendem a escrita como um código, mas 

como um sistema de representação. No processo inicial de aquisição da leitura e da escrita 

elas desenvolvem esquemas conceituais específicos, num processo construtivo em que leva 

em conta parte da informação dada e introduz algo pessoal. É um processo no qual por 

meio da assimilação, o sujeito transforma as informações que recebe, incorporando aos 

esquemas que ele já possui. 

Para Ferreiro e Teberosky (1999) os aspectos centrais a serem considerados no 

processo de alfabetização de uma criança são a sua competência linguística e suas 

capacidades cognitivas. As autoras fazem duras críticas aos métodos tradicionais de ensino 

da leitura e da escrita que não levam em consideração estes aspectos, como por exemplo, os 
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métodos sintéticos e analíticos, que supõem uma sequência de passos, quase rituais, que 

levam à fragmentação, à associação mecânica e à ausência de significado. 

As críticas não se limitam apenas aos métodos em si, como são elaborados, mas 

também à importância e ao enfoque destinado a eles ao invés de recair sobre os processos 

de aprendizagem e nas estratégias mais adequadas para promover este conhecimento. Sob a 

perspectiva dos conhecimentos linguísticos, as autoras compreendem a língua escrita como 

um sistema de representação, pois é proveniente de uma construção sócio-histórica da 

humanidade, cujo elemento central é o signo, formado de significante e significado. Separar 

estes dois elementos, como o ensino tradicional baseado em seus métodos faz, é anular o 

signo linguístico. Na visão das autoras, o ponto de partida para a alfabetização são as 

concepções da criança sobre a língua, as quais revelam um saber diferente do saber 

escolarmente reconhecido e, vistas nos seus aspectos construtivos, revelam que se quis 

representar algo, usando determinados meios. 

Para Soares (2004) a perspectiva psicogenética modificou de forma significativa a 

área da alfabetização: a criança passa a ser sujeito ativo, interagindo com a língua escrita e 

suas práticas sociais, em contrapartida a posição que antes ocupava nesse processo, ou seja, 

dependente dos estímulos oferecidos para ela. 

Seguindo essa perspectiva, são propostas aos alunos atividades que produzam 

sentido e significados em suas vidas. Vivenciar a escrita, através de situações que tragam 

prazer à criança, proporcionando a aprendizagem e o reconhecimento da própria identidade 

nestas situações são privilegiadas no processo de alfabetização e letramento. 

Frangella (1999) relata, através de um depoimento da sua experiência de vida, seu 

fascínio pelo ato de aprender a ler e escrever desde a sua pequena infância. Em 

contraponto, destaca como as lembranças da aprendizagem da sua escrita não estão em sua 

memória. Ela atribui essa falta de lembranças à forma como a escrita foi constituída em sua 

vida, em como a escola agiu em relação à escrita. Posteriormente, no período da faculdade, 

ao realizar um trabalho sobre sua experiência como leitora, descobriu uma nova forma de 

escrever, que nascia dos seus anseios e vontades.  

 

Tinha aprendido a escrever; uma escrita diferente, não só para ser 

avaliada, mas para ser lida, escrita, linguagem, comunicação e registro de 

vida. A escrita tinha deixado de ser instrumento e passado a se inserir 

como forma de expressão; não mais a aluna que segurava o lápis, era um 
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sujeito com história, com vida, que tomava o papel e nele registrava seu 

pensamento, suas lembranças. Foi assim que aprendi a escrever. 

(FRANGELLA, 1999, p. 61). 
  

A autora ressalta como a escrita possui dimensões que a escola muitas vezes não 

consegue alcançar, como a dimensão reflexiva, constituinte do próprio ato de escrever, 

“quando a ação passa a ser objeto de atenção do próprio sujeito” e a dimensão dialógica, 

onde o outro está inserido na construção da escrita, onde há interação. A escrita acaba 

sendo limitada a uma representação gráfica por meio das letras, a comunicação é 

desconsiderada, e a escrita é apenas manuseada pelo aluno, desconsiderando a linguagem 

que dela produz.    

Essa dimensão dialógica que Frangella (1999) defende como necessária no processo 

de construção da escrita é interacional, permitindo aos sujeitos que estão inseridos nesse 

processo a comunicação, componente fundamental na constituição do pensamento, assim 

como defende Vigotski (1995). 

Para Vigotski (1995) a aprendizagem é o resultado da interação do aprendiz com o 

ambiente através da sua experiência, compartilhada em um momento histórico e com 

determinantes culturais particulares. A aprendizagem, como resultado dessa interação e de 

experiência, não se transmite de uma pessoa a outra de forma mecânica, mas sim mediante 

operações mentais que se realiza na interação do sujeito com o mundo material e social. O 

fundamental neste processo consiste em considerar o indivíduo como resultado do processo 

histórico e social onde a linguagem desempenha um papel essencial. Em sua teoria o autor 

considera que o conhecimento é um processo de interação entre sujeito e o meio, mas o 

meio entendido social e cultural. 

Na mesma direção de Vigostski, numa perspectiva de pensar a linguagem com algo 

constituído de interação, Corsino (2005) defende que a leitura e a escrita implicam pensar 

em práticas discursivas e orais que sejam parte da vida das crianças. A autora recorre a 

Vigotski (1991) para mostrar como a linguagem escrita é fundamental no desenvolvimento 

cultural infantil. 

A escrita deve ter significado para as crianças, uma necessidade intrínseca 

deve ser despertada nelas e a escrita dever ser incorporada a uma tarefa 

necessária e relevante para a vida. Só então poderemos estar certos de que 

ela se desenvolverá não como um hábito de mão e dedos, mas como uma 

forma nova e complexa de linguagem (CORSINO, 2005, p. 5). 
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Para a autora é de extrema importância que os textos tenham significado, que sejam 

relevantes e necessários para a vida daqueles que estão em processo de aquisição da leitura 

e da escrita. A forma como participam das práticas discursivas orais são dotadas de 

sentidos, fazendo com que a criança que aprende, estabeleça uma relação com a escrita 

enquanto prática discursiva.  É importante nesse processo que a criança esteja inserida no 

mundo letrado, tendo a familiaridade com esses materiais, e a vivência tornando a 

linguagem escrita parte corrente da comunicação verbal.  

Corsino (2005) defende uma formação de leitor que se dê a partir de práticas em que 

as crianças possam ouvir histórias narradas e a partir delas possam elaborar significados, 

assim como descobrir nas marcas impressas a possibilidade de produção de linguagem. Em 

suas produções textuais possam imprimir suas vivências nas diferentes manifestações 

artísticas, com o corpo em suas dramatizações, expressões corporais e expressões plásticas. 

Para a autora “a linguagem é chave e fio condutor na constituição do sujeito”. Em sua 

formação como leitor ouvinte é permitido conhecer os usos e convenções da escrita e 

produzir textos oralmente. 

 

O leitor potencial, por ser convidado a ler sem ainda ter o domínio da 

leitura, pode interpretar os sinais gráficos, observar as inúmeras 

possibilidades de combinações das letras, antecipar sentidos, refletir sobre 

a língua escrita, levantar hipóteses sobre ela, observar os textos que estão 

a sua volta e descobrir possibilidades de relações. (CORSINO, 2005, p. 

13) 
  

Dentro da perspectiva sociointeracionista, a metodologia utilizada pela Escola Eleva 

apresenta no processo de alfabetização e biletramento, a sistematização de dois aspectos 

principais: a formação do leitor e a formação do escritor.  

A formação do leitor é estabelecida principalmente pelo modelo de leitor, que no 

caso, é o professor. Seu papel é fundamental nesse processo, ele como modelo, é o sujeito 

do afeto, que afeta o aluno com leituras diárias de diferentes aportes textuais, utilizando 

diferentes recursos de leitura, como por exemplo, projetor, livro, bilhetes e cartas.  Com o 

modelo de leitor, à criança é permitida uma leitura de mundo, de experiências através da 

leitura, pois a vivência de leitura não se restringe à capacidade de decifrar o código escrito.  

E a escola é, por excelência, o lugar do aprendizado da leitura. 
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Os estudos de Pennac (1998) trazem contribuições para o trabalho desenvolvido, 

indicando caminhos possíveis em contrapartida às práticas metodológicas que negam o 

indivíduo. Para o autor toda criança deve ter os seus direitos de leitor protegidos e o 

professor deve despertar a curiosidade dos seus alunos através da leitura. Alguns dos 

direitos elencados pelo autor, e que são considerados dentro das atividades propostas, são o 

direito de não acabar um livro, o direito de reler e o direito de ler não importa o quê. 

A instituição adota algumas ações que sistematizam a formação do leitor, como a 

escolha livre de livros pelo aluno, que acontecem na biblioteca semanalmente; o diário de 

leitura, que consiste na seleção de títulos da biblioteca de sala pela professora - onde o 

aluno escolhe um livro para compartilhar a leitura com a família, despertando o desejo em 

descobrir novas histórias; e os livros do projeto em que são realizadas atividades com 

objetivo de explorar os elementos dos diferentes gêneros textuais de forma sistematizada. 

O processo de formação do escritor parte da escolha do gênero textual. Por isso, a 

formação do leitor está sempre em consonância com a formação do escritor, uma 

complementando a outra.  A referência nesse processo vai além do professor, alcançando as 

características dos gêneros textuais, assim como as características dos elementos e estilos 

de escrita dos autores dos livros adotados no projeto. De acordo com os gêneros textuais, 

essa sistematização da escrita vai se dando de forma gradativa: escrita de palavras, frases e 

textos. Na escrita, considera-se uma escrita contextualizada, que faça parte das experiências 

vividas pelos alunos. 

A análise da língua escrita se dá a partir dos dois processos citados: de formação do 

leitor e formação do escritor, envolvendo, por exemplo, o conceito de rima, da lógica, o 

trabalho de consciência fonológica, explorando as sílabas em outras palavras. É importante 

lembrar que nesse dois processos o aluno é o agente do conhecimento, convocado a pensar 

sobre aquilo que ele aprende, entendendo porque aprende. 

Buscamos, avaliar continuamente como o processo de aprendizagem se dá em cada 

aluno, observando suas conquistas e desafios de aprendizagem, para uma constante reflexão 

das propostas realizadas e para a condução do trabalho a ser realizado. Valorizar a escrita 

espontânea, as contribuições culturais e pessoais trazidas por cada aluno, assim como 

sistematizar a escrita através de atividades contextualizadas são consideradas nesse 

processo de aquisição da leitura e da escrita, levando em conta a elaboração da criança 
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nesse processo, considerando, o que antes eram erros, em etapas necessárias para o 

entendimento da língua. 

 Acredita-se, portanto, que a aprendizagem da cultura escrita não se dê por vias 

naturais de desenvolvimento, mas por caminhos sócio-culturalmente motivados, que 

envolvam os estudantes em práticas circunstanciais de interação com os produtos desta 

cultura, ou seja, com os textos em seus mais diferenciados suportes e formatos. (LOPES, 

2016, pág. 7) 

 É evidenciada na referida proposta a realização de atividades que produzam sentido 

e significados no desenvolvimento dos alunos como as oficinas de escrita e leitura. A 

vivência da escrita, através de situações significativas para a criança, proporcionam a 

aprendizagem e o reconhecimento da própria identidade, ressaltando marcas de uma 

alfabetização contemporânea. 

  

Processo de aquisição da segunda língua e biletramento 

  

A escrita e a leitura, nesta abordagem metodólogica se integra a todas as áreas do 

conhecimento. Na contramão do que se propõe no ensino tradicional, a aquisição das 

línguas na escola se dá num contexto que respeita as habilidades e o conhecimento prévio 

dos alunos. 

Beeman e Urow (2013) criticam o modelo tradicional de ensino da segunda língua 

em escolas monolíngues por fazerem do aprendizado da leitura e escrita um processo 

exclusivo das aulas de matéria específica. Desta forma, os alunos são privados de um 

contato e uma exposição à segunda língua em outros contextos, limitando a aprendizagem 

da língua à gêneros e registros específicos. 

O que esse modelo de bilinguismo faz é tirar de cena uma hierarquia linguística e 

colocar o poder de decisão na mão do falante-autor. Seja seu texto falado ou escrito, que 

haja uma apropriação do processo de aprendizagem que leve à autonomia nesse momento 

do biletramento. Uma vez autônomo, ele, o falante-autor, pode então usar ferramentas 

 formais para editar e reformular seu texto. Entendendo que as regras gramaticais e léxicas 

servem ao texto, dando a ele mais legitimidade em determinados contextos e mais liberdade 

ao autor. 
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A proposta da Escola Eleva é que o aprendizado dessa segunda língua – nesse caso, 

o Inglês – ocorra durante a vida escolar, visando a fluência e proficiência através de 

diversos conteúdos que atendam às necessidades específicas de cada aluno no que se refere 

às suas capacidades acadêmicas e interesses gerais. Sendo assim, a aquisição da escrita e da 

leitura ocorre de maneira quase simultânea e contempla a transferência de conhecimentos 

da língua materna para uso na segunda língua de forma intencional. 

Beeman e Urow (2013) recorrem a Garcia (2009) para definir translanguaging 

 como a apropriação pelo aluno dos seus recursos linguísticos para transmitir uma 

mensagem. Na instituição referida, considera-se nesse processo as hipóteses que a criança 

elabora em sua escrita que correspondem a sua escrita em português. No caso, o que seria 

considerado déficit ou erro ortográfico é visto como elaboração e evidência de 

translanguaging (BEEMAN E UROW, p.4, 2013). 

O processo de formação do leitor também é considerado no biletramento. As ações 

estipuladas para contribuir na aquisição da leitura são contempladas na língua inglesa, 

assim como na língua portuguesa. A escolha dos livros na biblioteca, em sala de aula e os 

momentos de contação de histórias são alternadas nas duas línguas para que os elementos 

de compreensão e contato com o modelo de leitor sejam constituintes da formação do 

leitor, ampliando o desenvolvimento da linguagem. 

Nos aspectos constituintes da formação do escritor no contexto bilíngue, em 

consonância com os elementos supracitados, o code-switching – ou seja, o uso de ambos 

idiomas de maneira alternada – aparece de forma espontânea como uma ferramenta para a 

construção textual, e também para conferir significado à mensagem que o aluno deseja 

transmitir. Surge também no processo de aquisição da escrita na segunda língua, assim 

como na leitura, a transferência fonética por hipóteses plausíveis. Enquanto o ensino 

tradicional da segunda língua rejeita a interferência da língua materna e a percebe como 

uma influência negativa, no ambiente bilíngüe essa transferência é entendida como parte do 

processo e integrante da construção simultânea das duas linguagens.   

 Outros aspectos relevantes à prática 

 

A fim de que esse trabalho ocorra de maneira fluida e consistente, a cooperação e 

interação dos professores alfabetizadores com seus pares de outras áreas se faz imperativa. 
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Não haveria sucesso e coerência no trabalho se essa troca entre os professores não 

acontecesse desde o planejamento curricular escolar até o planejamento de aula. Os 

conteúdos são programados de maneira que sejam complementares e que os conhecimentos 

adquiridos em uma matéria possam ser transferidos para outras matérias. Dessa forma, 

garante-se que a o aluno seja o centro da aprendizagem e o protagonista da sua própria 

construção linguística e literária. 

A cooperação entre pares no âmbito pedagógico da comunidade escolar em questão 

é também mais um modelo de interação que serve de conteúdo sócio-emocional, bonus, ou 

adicional, bem vindo em nosso meio. 

É através das relações com os pares e, portanto através do confronto entre 

os saberes produzidos pela experiência coletiva dos professores, que os 

saberes experienciais adquirem uma certa objetividade: as certezas 

subjetivas devem ser, então sistematizadas a fim de se transformarem num 

discurso da experiência capaz de informar ou de formar outros docentes e 

de fornecer uma resposta a seus problemas. (TARDIF; LESSARD; 

LAHAYE, 2015, p. 52). 
 

Estes saberes são, em sua essência, práticos, que se integram à prática e delas são 

constituintes. Representações são formadas a partir deles, onde os professores conduzem 

sua profissão e sua prática cotidiana, constituindo assim a cultura docente. 

O saber experiencial está relacionado às múltiplas interações, aos condicionantes e a 

atuação docente. Estes fatores são inerentes à prática docente e lidar com eles é 

fundamental na formação do professor. Os condicionantes são aspectos relacionados a 

situações concretas que exigem do docente habilidade pessoal, por isso não são passíveis de 

definição. Para os autores a forma como o docente lida com esses fatores é o que lhe 

permite o desenvolvimento do habitus, que está relacionado à personalidade/identidade do 

professor no saber-ser e no saber-fazer (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 2015). 

As relações estabelecidas com os alunos e com outras pessoas são fatores 

determinantes na construção dos saberes experienciais. Geram, sobretudo, na confirmação 

da prática de ensinar. O elemento humano nesta situação é determinante e dominante. Em 

consonância ao exposto neste trabalho, a idealização pelos professores na realização dessa 

proposta pedagógica, sejam eles bilíngues ou não, visa  proporcionar espaços para que o 

leitor-autor encontre sua maneira de construir seus escritos enquanto se torna crítico 

contribuinte da comunidade textual que o cerca, seja esta  bilíngue ou não. 
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Resumo: A proposta deste trabalho é promover uma discussão em torno do letramento literário no 

processo da alfabetização, considerando essa etapa como fundamental para a formação integral dos 

sujeitos. Parte-se da compreensão da literatura como elemento capaz de suscitar uma percepção 

mais ampliada de aspectos da condição humana que nem sempre estão explicitados no texto, mas 

que podem ser compreendidos quando se permite uma participação subjetiva que envolve o 

acionamento dos saberes prévios e o acesso às emoções. Tendo como referência dados empíricos 

coletados em duas pesquisas de mestrado realizadas em escolas públicas municipais de Contagem e 

de Belo Horizonte, o texto visa a apresentar e analisar algumas interações observadas em sala de 

aula, a partir do trabalho com a literatura, buscando evidenciar a importância da linguagem literária 

na formação do sujeito crítico e reflexivo durante o processo da alfabetização.  

  

Palavras-chave: Letramento literário. Literatura. Alfabetização.  

  

Introdução  

  

Este texto aborda a importância do letramento literário no processo de alfabetização, 

a partir da visão crítica do currículo, que indica a necessidade permanente de se perguntar 

por que determinado conteúdo integra ou não um planejamento curricular. Nessa 

perspectiva, faz-se necessário refletir não só o porquê da seleção de determinado conteúdo, 

mas também qual é a concepção de sujeito que queremos formar na escola a partir dessa 

seleção. Partindo de alguns pressupostos ligados à escolarização da literatura (SOARES, 

2003), compreendemos que o trabalho com a leitura literária na alfabetização pode 

favorecer o desenvolvimento de habilidades que contribuem para a formação integral das 

crianças, sendo, portanto, necessário atentar para aspectos ligados a esse trabalho.   
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De acordo com Paulino (2004, p. 59), “o letramento literário, como outros tipos de 

letramento, continua sendo uma apropriação pessoal de práticas sociais de leitura/escrita, 

que não se reduzem à escola, embora passem por ela”. As propostas de letramento literário 

que iremos apresentar buscam evidenciar a importância do encontro da criança com o texto 

literário, por meio da mediação da professora alfabetizadora. Nesse processo, assumem 

relevância as leituras compartilhadas das obras literárias no espaço da sala de aula e a 

ampliação dos sentidos do texto pelo olhar do outro. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, “ainda que o primeiro ciclo seja o momento da aprendizagem do 

sistema de notação escrita, as atividades precisam realizar-se num contexto em que o 

objetivo seja a busca e a construção do significado e não simplesmente a decodificação” 

(BRASIL, 1997, p. 70). O trecho do referido documento oficial evidencia a necessidade de 

que a leitura seja realizada de forma contextualizada, conforme propõe Soares (2005), que 

destaca a importância de que se dê complemento ao verbo ler, já que, para ela, toda leitura 

depende da natureza do que se lê e do objetivo que se tem ao ler. A noção de “leitura do 

mundo” presente em Freire (1996) também irá permear as reflexões presentes nesse artigo, 

especialmente por se tratar de análises de práticas ocorridas em uma fase da escolarização 

na qual a leitura autônoma da palavra escrita nem sempre é realizada pelos educandos.  

Também é importante definir o conceito mais amplo de letramento com o qual 

trabalhamos. De acordo com Soares (2001, p. 18), letramento é “o resultado da ação de 

ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou condição que adquire um grupo social 

ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. Para Kleiman (1995, 

p. 19), letramento é definido como um “conjunto de práticas sociais que usam a escrita, 

enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos 

específicos”. Percebe-se, portanto, que as duas autoras concebem o letramento na 

perspectiva dos usos sociais da leitura e da escrita, concepção esta que permeará todas as 

reflexões propostas neste artigo.  

Desde os anos 1990, várias pesquisas231 vêm demonstrando que um dos problemas  

encontrados na escola em relação ao trabalho com textos literários é a utilização massiva de 

 
231 Destacam-se pesquisadores como Paulino (1992), Lajolo (1993), Soares (2003), Zilberman (2003). Um 

grupo que também vem desenvolvendo pesquisas na área do letramento literário é o GPELL: Grupo de 

Pesquisa do Letramento Literário – Ceale/FaE/UFMG - do qual fazemos parte.  
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fragmentos das obras, prática recorrentemente encontrada em propostas presentes nos livros 

didáticos. Essa fragmentação dos textos leva, muitas vezes, a uma descaracterização da 

essência da obra, com alterações de paragrafação e estruturas linguísticas.232  

A experiência de acompanhamento3 de alfabetizadores em diferentes escolas da 

Rede Municipal de Belo Horizonte revelou algumas dificuldades dos professores no 

desenvolvimento de práticas de leitura de livros literários, dificuldades essas que 

consideramos justificáveis, visto que, em geral, não temos uma formação em literatura. Não 

se verificava nas escolas acompanhadas a leitura e discussão de livros de literatura. O que 

se via com frequência era o trabalho com fragmentos de textos literários encontrados nos 

livros didáticos ou textos reproduzidos para a aula e utilizados para o trabalho com 

ortografia ou para a identificação de determinadas palavras em que se queria destacar 

algum tipo de sílaba ou de letra.  

 Em virtude dessas observações, optamos por priorizar, neste artigo, o trabalho  

com o texto em seu suporte original, o livro de literatura. Analisamos situações em que a 

leitura literária deu voz às crianças, permitindo a verbalização e o compartilhamento de 

suas vivências e emoções despertadas pela leitura. Foi possível perceber que esse 

compartilhamento é que fez com que a leitura literária fosse tão significativa para as 

crianças.  

  

[...] o que caracteriza o texto dado como literário é justamente sua 

polissemia, suas lacunas a serem preenchidas pelo leitor, mesmo quando 

se tenta guiar esse leitor em seu ato de leitura, sentidos se formam que 

escapam ao controle do mediador de leitura. [...]. Nesse sentido, a 

literatura mantém o estatuto da oralidade, quando preserva a possibilidade 

de interação, de dinamicidade (WALTY, 2003, p. 52-53).  

  

As narrativas lidas e contadas em sala de aula suscitaram um processo dialógico  

fecundo e significativo. A leitura promovia o encontro do leitor com o texto literário e dos 

leitores entre si. Conforme sinaliza Lajolo (1993, p. 106), a literatura é importante no 

currículo escolar, uma vez que “o cidadão, para exercer plenamente sua cidadania, precisa 

 
232 Um aprofundamento maior sobre a fragmentação de textos literários é encontrado em Soares (2003). 3 

Acompanhamento realizado por uma das autoras do artigo quando integrava a equipe do Núcleo de 

Alfabetização e Letramento da Secretaria Municipal de Educação.  
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apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, 

mesmo que nunca vá escrever um livro: mas porque precisa ler muitos”. Considerando a 

especificidade do período da alfabetização, fase em que o trabalho de desenvolvimento da 

linguagem pela criança ocorre nas práticas cotidianas da sala de aula, traçamos também um 

diálogo com Goulart (2007), que afirma:  

  

A criança, no movimento e no desejo de aprender (desejo que também é 

trabalhado), e instigada por intervenções das professoras e por atividades 

por elas propostas, é capaz de elaborar análises da língua, de forma 

também complexa, que a levam paulatinamente a compreender e a 

coordenar os vários aspectos envolvidos na aprendizagem da leitura e da 

escrita, sejam eles ligados à organização espacial da escrita e do texto no 

papel, sejam eles fonético-fonológicos, morfossintáticos, semânticos e 

discursivos, entre outros (GOULART, 2007, p. 62).  

  

As pesquisas realizadas revelaram como a professora alfabetizadora tem um papel 

crucial no encontro da criança com a literatura. A respeito dessa importância, de que haja 

um trabalho deliberado de formação do leitor literário, Zilberman (2003, p. 16) aponta que 

a sala de aula é “um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, 

assim como um campo importante para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser 

ignorada, muito menos desmentida sua utilidade”. Desse modo, consideramos que os textos 

literários são importantes para a formação integral da criança que está se constituindo como 

um leitor, inserido no processo de aprendizagem da língua escrita, como também propõe 

Pereira (2007, p. 45): “[...] O letramento literário e alfabetização permanecem como 

processos que devem se articular de forma cada vez mais freqüente e solidária, numa rede 

de saberes capaz de contribuir para a construção do país que desejamos”.  

Assim como não se nasce sabendo ler, também não se nasce sabendo ler literatura.  

Trata-se de um processo de formação, que passa também pela escola.  

  

A educação escolar interfere no processo de formação de leitores, desde 

os primeiros anos de suas vidas, construindo uma complexa e extensa rede 

de mediações, que abrange o estabelecimento de cânones, a seleção de 

suportes, os textos e os modos de ler, a constituição de regras para trocas 

simbólicas, a imposição de espaços legitimados e a regulação de 

comportamentos de leitores (PAULINO & COSSON, 2004, p. 7).  
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Na próxima seção, apresentaremos algumas interações presenciadas em sala de  

aula que revelam o que acontece quando um texto literário é lido de forma compartilhada.  

  

A mediação da leitura literária – analisando algumas práticas  

  

Foram selecionadas para análise233 aulas em que se procedeu à leitura do texto  

integral das obras literárias citadas, ou seja, ocasiões em que o texto literário foi respeitado 

em sua unidade e apresentado às crianças em seu suporte original, o livro.   

  

Um projeto educacional destinado a preparar os indivíduos para o 

exercício competente da cidadania não supõe, acredita-se, a exclusão. Se a 

leitura da literatura deve contribuir para a efetivação dessa meta, ela 

suporá a experiência total do produto- não o fragmento sacralizador do 

todo, mas a totalidade dessacralizada, material e imediata do livro 

impresso (ZILBERMAN, 2003, p. 266)  

  

Quando a alfabetizadora leva uma obra para a sala e permite seu manuseio e 

discussão pelas crianças, possibilita que estas tenham acesso a um dos suportes mais 

importantes na formação de leitores de textos literários: o livro.  

Os momentos de contação de histórias observados também serviram como suporte 

para as análises, uma vez que se observou a apresentação da obra da história contada. 

Priorizamos destacar situações em que a prática realizada possibilita reflexões sobre a 

importância do trabalho com textos literários na alfabetização.  

Uma interação que trazemos à discussão refere-se à alfabetizadora contando a  

história Macaquinho, de Ronaldo Simões Coelho. A obra narra a história de um 

macaquinho que toda noite passava para a cama do pai. As desculpas para agir dessa forma 

eram várias: frio, fome, medo, berço apertado, mas o que o macaquinho sentia era saudade 

do pai. Auxiliada por dois fantoches, um representando o Pai Macaco e o outro o 

macaquinho, a professora contou a história com entonação e técnicas apropriadas à 

atividade, habilidades adquiridas em cursos de formação, como declarado nos momentos de 

 
233 Análises completas disponíveis na dissertação de Mestrado de GROSSI, M. E. de A. 2008. A pesquisa foi 

realizada em uma escola municipal de Belo Horizonte.  
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entrevistas realizadas durante a coleta de dados. Após o término da história, observa-se a 

seguinte interação:  

  

Beth: Quem gostou da história do macaquinho?  

Crianças: Eu! Eu! ((E levantam a mão)).  

Beth: Será que fui eu que inventei essa história?  

Davidson: Foi. Você tirou da sua cabeça.  

Beth: Não, quem inventou essa história foi o Ronaldo Simões Coelho. Eu contei do meu jeito e ele 

escreveu do jeito dele. Veja onde eu li essa história. ((E mostra o livro)). Eu posso ler para vocês?  

  Crianças: Pode! ((A professora lê o nome da obra, do autor, da ilustradora,  

Figura 1 – Macaquinho da editora e faz uma pausa. Os alunos pedem para ela ler. A professora lê a 

obra. Ao final, os alunos batem palmas)).  

  

A professora, após contar a história, lê para a turma a versão oficial encontrada no 

livro. Nota-se como as crianças ficaram curiosas para conhecerem a obra. Após a leitura e 

apresentação do livro, observamos o seguinte diálogo na turma:  

  

Beth: Eu vou perguntar uma coisa. Quem de vocês passa para a cama do 

pai ou da mãe à noite? ((Vários alunos levantam a mão. A professora vai 

dando a palavra a cada um)).  

Luciano: Eu durmo na cama da minha mãe, porque tenho medo de ladrão. 

Ariano: Eu durmo no quarto da minha mãe, mas na minha cama, que fica 

perto. Eu tenho medo do escuro.  

Isabel: Eu passo para a cama do meu pai e da minha mãe e empurro eles, 

igual ao macaquinho.  

Leandro: Eu passo para a cama do meu pai, porque tenho medo de 

tiroteio.  

Beth: Mas todo dia tem tiroteio?  

Leandro: Tem.  

Helena: Eu tenho medo do escuro, mas não passo para a cama da minha 

mãe. Eu moro na favela, e na favela tem muito ladrão.  

Beth: Não é só na favela que tem ladrão, não. Todo lugar tem pessoas 

boas e pessoas más.  

Amilton: Lá perto de casa, o policial fica correndo atrás do ladrão. E aí eu 

sonho muito, e fico na cama da mamãe.  

Maura: Lá perto da minha casa também dá muito tiro e aí eu fico com 

medo e passo para a cama da mamãe.  

  

Foram muitos os depoimentos a partir da história. Encorajadas por cada colega que 

falava, as crianças foram levantando a mão e pedindo para narrar as suas experiências. 

Depois daquela explosão de histórias reais contadas pelos pequenos leitores, percebe-se 

como a alfabetizadora foi conhecendo um pouco mais da vida deles, graças à inclusão do 
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texto literário em sua prática cotidiana com a turma. Os pequenos narradores sentiram que 

era possível expor suas vivências concretas, ou seja, contar por que, muitas vezes, eram 

obrigados a passar para a cama dos pais. A história imaginária do autor despertou nas 

crianças o desejo de partilhar as suas histórias reais, vividas aos seis anos de idade, 

revelando o enfrentamento de realidades que talvez a professora poderia desconhecer. 

Assim, a história do livro e as das crianças se cruzam, numa interlocução que se torna 

possível a partir da leitura de uma obra literária.   

A interação a seguir também permite verificar como a literatura abre possibilidades 

de encontro com o outro, na medida em que, adequadamente escolarizada, dá voz ao 

sujeito-leitor, no caso das pesquisas, pequenos leitores em fase de alfabetização. A obra 

conta a história de Chuim, um menino de cinco anos, morador de uma cidade grande, que ia 

para a escola à tarde. “Já estava sabendo escrever uns números, muitos, uns nomes, poucos, 

e as letras todas” (VIANA, 1986, p. 2). Certo dia, Chuim descobre que seu dente da frente 

está mole, e o fato suscita interações interessantes entre a criança e outros personagens.  

  

Beth: Agora é hora de quê? ((Mostra a palavra história escrita na rotina estabelecida para a tarde)).  

Crianças: Hora da história! ((Em coro. Eles já reconhecem a palavra história na rotina)).  

Beth: A história que eu vou ler para vocês hoje é Meu dente caiu ((Alvoroço geral. Vários alunos 

falam juntos)).  

Crianças: Igual ao meu!  

Beth: A autora do livro, a pessoa que pensou e escreveu a história chama-se Vivina de Assis Viana. 

A ilustradora é Miriam Costa. O que é ilustradora mesmo?  

Marlene: A pessoa que fez os desenhos. ((Outras crianças concordam e falam junto com ela)).  

  

Figura 2 – Meu 

dente caiu!  

Beth: A editora que fez este livro é a Editora Lê. Vou contar um segredo 

para vocês. Qualquer dia nós vamos a uma editora. Nós vamos ver como é 

feito um livro. O nome da editora aonde vamos é Editora Santa Clara.  

Criança. Oba! Oba! ((Alvoroço))  

Beth: Cada um vai levar um bilhete para casa para a mãe autorizar a ida à 

editora. ((Euforia. Crianças falam ao mesmo tempo satisfeitas com o 

passeio)).  

  

O ápice da interação foi quando a professora leu o título da obra Meu dente 

caiu. A empolgação foi geral. Várias crianças manifestaram que o seu também havia caído 

e mostraram o local do dente na boca, uns para os outros, bem como para a professora e 

para a pesquisadora. Criou-se um clima de diálogo e expressão que favoreceu o 
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compartilhamento de experiências a respeito do dente que cai em determinada fase da vida. 

Aquelas crianças em processo de alfabetização, em sua grande maioria trocando de 

dentição, sentiram-se abraçadas pelo tema abordado na obra Meu dente caiu e foram 

envolvidas por ele.   

Foi possível perceber a literatura como um instrumento que permite a experiência 

da troca, de olhar para o outro, de mostrar-se, dar-se a conhecer. Observando aquelas 

crianças entusiasmadas, mostrando-nos o dente que caíra, pensamos na possibilidade de 

proximidade afetiva que a literatura proporciona e que é extremamente importante para a 

formação do ser humano em sua totalidade. As histórias escolhidas e trabalhadas pela 

alfabetizadora sempre incentivavam essa abertura afetiva das crianças.   

O lugar da emoção no processo de formação do leitor  

  

Petit (2009, p. 50) nos auxilia na compreensão da importância do papel do mediador 

no processo de formação do leitor, a partir da valorização da escuta. Para a autora, “(...) é 

conhecida a importância dessa hospitalidade, de ser reconhecido em sua singularidade, 

chamado pelo nome, ouvido. E isso por alguém diferente de seus próximos, que é o 

mediador de um outro mundo.” Essa tarefa, muitas vezes ignorada por professores 

alfabetizadores, é condição essencial para que a criança adentre efetivamente no universo 

da leitura e, por meio dessa inserção, amplie sua visão acerca da própria realidade. Petit 

afirma que, embora o contexto familiar favorável seja um dos maiores facilitadores para o 

processo de formação do leitor literário, é possível formar leitor, mesmo nos contextos mais 

adversos, desde que se permita a participação subjetiva dos sujeitos envolvidos no 

processo.   

Durante uma “roda de conversa” realizada com crianças do segundo ano do 

primeiro ciclo234, foi solicitado que as crianças fizessem comentários sobre o que elas 

achavam da aula de literatura, que, nesse contexto, era ministrada por uma professora 

diferente da regente de turma. De modo geral, as crianças afirmaram que gostavam da aula, 

que achavam “bom”. Ao serem indagadas sobre o que seria esse “bom”, algumas 

 
234 Essas análises fazem parte da dissertação de mestrado desenvolvida por ALMEIDA, 2011. A pesquisa foi 

realizada em uma Escola Municipal de Contagem.  
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responderam que a aula auxiliava no aprendizado da leitura, da escrita e que gostavam das 

atividades de colorir, que, nesta turma, geralmente faziam parte das propostas que sucediam 

à leitura de histórias.  Percebe-se que a relação estabelecida com a leitura, naquele 

contexto, era mais utilitária, ou seja, a leitura sempre era tida como meio para a realização 

de tarefas específicas.   

Após os comentários iniciais acerca das aulas de literatura, foi proposta uma 

dinâmica de compartilhamento de leituras já realizadas por eles. Nesse momento, cada 

criança pôde relatar suas experiências com os livros recebidos no kit literário235. Ficou 

bastante evidente nesta etapa da pesquisa a importância de dar voz ao leitor, já que grande 

parte manifestou interesse em falar de suas leituras, o que propiciou uma interação bastante 

intensa entre o grupo. Os relatos apresentados revelam que um grande número de crianças 

tem nos livros do kit os únicos livros presentes em suas casas e, em muitos casos, os únicos 

lidos também por seus pais. Essa relação mostra uma abrangência ainda maior do papel da 

escola na formação do leitor literário, especialmente quando se trata de crianças 

pertencentes aos meios populares.   

Assim como aconteceu nas interações ocorridas após a leitura de livros específicos, 

conforme relatado na pesquisa de GROSSI (2008), a interação observada na escola de 

Contagem proporcionou a expressão de sentimentos como angústias, medos e anseios 

durante a conversa em grupo sobre leituras variadas já realizadas previamente pelas 

crianças. O trecho a seguir traz uma pequena amostra da capacidade que tem a literatura 

para promover um contato mais próximo entre o professor e as crianças. Ao falar sobre 

como gosta de ler os livros que leva para sua casa uma das crianças afirmou que seu pai "é 

malandro". Ao perceber o tom de desabafo, buscamos compreender melhor o que aquele 

garoto havia dito, perguntando o que ele queria dizer com "meu pai é malandro", ao que ele 

respondeu: "Ele mata pessoas... eu não queria que ele fosse meu pai". A criança não se 

referiu a um livro específico, mas afirmou que gosta de ler, pois quando está lendo 

consegue imaginar que é outra pessoa. O sentimento de angústia presente nessa fala foi 

compartilhado pelas outras crianças, que também passaram a relatar as dificuldades que 

possuíam em suas próprias famílias. O fato mais interessante dessa fala em relação à nossa 

 
235 Trata-se de um kit com livros literários que as crianças recebiam naquele contexto, junto com o kit de 

materiais escolares, distribuídos para alunos da rede municipal de Contagem.  
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discussão aparece na fala seguinte dessa criança, que afirma gostar de ler porque assim ele 

imagina que é filho de outra pessoa e não do seu pai.   

A fala dessa criança possibilita muitas reflexões acerca do papel da escola no 

processo de mediação da leitura literária, pois nos permite perceber a importância da 

escuta, das interações entre pares no cotidiano escolar. Essas trocas, esses diálogos, 

contribuem para que cada sujeito construa suas próprias significações sobre a realidade, por 

meio do compartilhamento de ideias que se estabelece em torno da leitura.  O relato dessa 

criança mostra-nos que a literatura pode proporcionar a abertura ao outro, a ampliação do 

processo de socialização e de sensibilização; de percepção da realidade e de compreensão 

das limitações de cada um por meio da discussão e do debate.  

Considerações Finais  

  

Trabalhar com textos literários no espaço escolar é um desafio, pois nós,  

professores, preocupados com os conteúdos a serem ensinados, muitas vezes acreditamos 

ser a leitura literária um saber dispensável, a menos que o texto sirva para algum objetivo 

pedagógico. Entretanto, conforme mostraram as pesquisas desenvolvidas, o texto literário 

abre possibilidades para que o leitor se posicione e permite a realização de propostas 

significativas de leitura, enriquecendo consideravelmente o currículo.  

As interações destacadas nas duas pesquisas permitem observar como a literatura se 

apresenta como uma possibilidade de contribuir para que os leitores narrem suas 

experiências, vivenciem suas emoções e ampliem suas possibilidades de leitura do mundo. 

Foram muitos os depoimentos das crianças a partir das histórias contadas ou lidas pelas 

professoras. Encorajados por falas dos colegas, os aprendizes foram levantando a mão e 

pedindo para narrar suas vivências, articulando a história contada, lida e ouvida às suas 

histórias reais.  

A literatura possibilita a vivência de situações singulares, propiciando que as 

crianças produzam sentidos para as palavras que escutam e leem. Os sentidos produzidos 

estão intimamente relacionados às suas experiências pessoais, e, por isso, a literatura abre 

espaço para o professor conhecer melhor os sujeitos com os quais trabalha. O texto 

literário, se adequadamente escolarizado, “permite um diálogo rico e diversificado entre 
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literatura e realidade” (PAIVA et al., 2006, p. 59).  As pesquisas revelam o grande 

potencial que as histórias imaginárias têm para despertar nas crianças o desejo de partilhar 

suas histórias reais. A partir dos relatos das crianças, percebe-se como o professor 

alfabetizador pode ir conhecendo um pouco mais da vida delas, graças ao texto literário 

trabalhado, o que possibilita um trabalho mais significativo com a linguagem no processo 

de alfabetização. Na sala de aula, o professor desempenha o papel de mediador da leitura 

realizada pelos alunos. Em uma turma em processo de alfabetização, seu papel é ainda mais 

importante, já que as crianças leem através dos seus olhos, ainda que cada uma construa os 

sentidos do texto de acordo com suas experiências e conhecimentos prévios. Assim, para 

finalizar essa reflexão, lançamos mão de Martins & Corrêa (2007, p. 7), que afirmam: 

“Todos já sabemos que os sentidos não estão nas palavras, são os usuários da língua que 

atribuem às palavras seus sentidos”.   
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O lugar da linguagem oral na sala de aula: as (não) conversas entre 

alunos e professor 

 

Romênia Menezes Paiva Chaves Carneiro236  
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Denise Maria de Carvalho Lopes237 
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Resumo:A Linguagem Oral não é um elemento inato ao ser humano. Sua aprendizagem e 

desenvolvimento precisam ser mediadas, uma vez que é concebida como prática de interação social 

e cultural. Assim, a escola deve exercer centralidade nesse processo pois constitui-se como um dos 

principais espaços de interação das crianças. Logo, este trabalho pretende discutir como a 

Linguagem Oral – com enfoque em gêneros orais informais, como conversas e diálogos – é 

experienciada por crianças de um segundo ano do Ensino Fundamental a partir da mediação do 

professor. A metodologia assume os princípios da investigação qualitativa, da abordagem histórico-

cultural de L. S. Vygotsky e do dialogismo de M. Bakhtin. Como resultado, observamos que as 

crianças têm pouco espaço para desenvolverem a linguagem oral, através de práticas informais, pois 

não há uma escuta ativa do professor em relação às falas das crianças. Este trabalho apresenta 

resultados parciais de uma pesquisa de mestrado em andamento. 

Palavras-chave: Linguagem Oral. Gêneros orais informais. Professor. 

 

Considerações introdutórias  

 
236 Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

237 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professora associada da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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O presente artigo tem como objetivo analisar como a Linguagem Oral – com 

enfoque nos gêneros orais informais, como conversas e diálogos – é experienciada por 

crianças de um segundo ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal da 

cidade de Natal/RN, a partir da mediação do professor, compreendido como principal 

agente promotor dessas vivências. A metodologia assume os princípios da investigação 

qualitativa, da abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky e do dialogismo de M. 

Bakhtin, segundo os quais, têm como foco as situações e vivências reais dos sujeitos 

pesquisados. Além disso, possui, como objeto de estudo, o próprio ser humano em sua 

relação dialógica interior-exterior, em sua historicidade e em seu contexto (Bakhtin, 2011). 

 Como procedimentos metodológicos adotamos a análise de documentos nacionais 

orientadores da prática pedagógica e sessões de observação do tipo semi participativa, com 

registro em Diário de Campo, em uma turma do 2º ano dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Como aportes teóricos que nos ajudam a compreender as concepções de 

linguagem, palavra e gêneros do discurso e a relação destes com o ensino da oralidade, 

temos Vygotsky (1993); Geraldi (1997); Luria (1986) e Bakhtin (2010; 2011). 

 De antemão, é preciso destacar que este trabalho foi escrito a partir de uma 

concepção de Linguagem que não a encara, apenas, como expressão do pensamento, ou 

como, simplesmente, meio de comunicação. Mas, para além disso, como um lugar de 

interação humana (GERALDI, 1997), ou seja, um lugar onde os sujeitos, carregados de 

cultura e de história, agem sobre o outro, modificando-o, e sendo por ele modificados. É, 

portanto, uma concepção de Linguagem sócio interacionista. 

 Desse modo, a aprendizagem e o desenvolvimento da Linguagem não é um 

processo inato, ou seja, natural ao ser humano. Ao contrário disto, sua aprendizagem e 

desenvolvimento, assim como qualquer outra capacidade especificamente humana, 

necessita de mediação, através de um ensino sistemático e intencional. 

 Dentre as múltiplas linguagens existentes, por meio das quais o indivíduo interage 

com o mundo, nos atemos à Linguagem em sua modalidade oral. 

 É certo que, ao chegar à escola, especificamente nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (etapa de ensino foco do nosso trabalho), a criança já é capaz de se comunicar 

e de utilizar a linguagem oral em alguns contextos. No entanto, a partir do crescente estudo 

sobre a linguagem e, posteriormente, da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
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– Língua Portuguesa (PCN, 1997), foi reconhecida a necessidade de um ensino sistemático 

da oralidade, com práticas permitidas, mediadas e oportunizadas pelos professores.  

Para além deste documento – que possui um caráter orientador – outros foram 

elaborados, com o mesmo caráter, reafirmando o papel de destaque que o eixo da oralidade 

deveria ocupar nas práticas pedagógicas (paralelo ao ensino da escrita e da leitura, por 

exemplo). São eles: os materiais de formação de professores alfabetizadores, como os 

cadernos do Pró-letramento (programa de formação continuada de professores 

alfabetizadores): Alfabetização e Linguagem (2008) e os Cadernos de Alfabetização em 

Língua Portuguesa (2013) do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic); e a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental, em suas 2ª 

(BRASIL, 2016) e 3ª (BRASIL, 2017) versões, nas quais a oralidade possui um eixo de 

formação específico, em Língua Portuguesa, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

intitulado “Oralidade/sinalização” (este para o caso de crianças surdas, que não fazem parte 

dos sujeitos de nossa pesquisa); e, na área de Linguagens, intitulado “Eixo da Oralidade”, 

respectivamente. Mais adiante, esses documentos e as propostas de trabalho, objetivos e/ou 

capacidades neles contidas serão retomadas com mais afinco.  

Como justificativa a esse estudo, para além dos documentos norteadores da 

educação já apresentados, foi realizado um levantamento bibliográfico em duas relevantes 

fontes de pesquisa para o campo da Educação (os anais do Congresso Brasileiro de 

Alfabetização (Conbalf) em suas II e III edição238 e os trabalhos disponibilizados no site da 

Associação Nacional de Pesquisa em Educação – ANPEd, entre os anos de 2000 a 2015239), 

sendo encontrados, apenas, dois trabalhos, que fazem relação com nosso objeto de estudo, 

na primeira fonte, e doze na segunda fonte. Em ambas, no entanto, a proximidade dos 

trabalhos com o nosso estudo é parcial, visto que a maioria dos artigos encontrados enfoca 

os gêneros orais formais. Esses dados, mesmo em termos quantitativos, revelam a 

necessidade de uma maior abrangência de estudos que abordem a importância de 

reconhecer a oralidade como um dos eixos de aprendizagem nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, como base para consulta e pesquisa de professores envolvidos nesse 

processo.  

 
238 Não foram localizados os anais da I edição do Conbalf. 

239 Não havia cadastro do ano de 2014 no site da ANPEd 
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Para dar continuidade à discussão ora proposta, abordaremos, no tópico seguinte, a 

concepção de Linguagem adotada para a elaboração deste trabalho; em seguida traremos a 

definição de oralidade e o lugar ocupado por ela nos documentos orientadores de caráter 

nacional; posteriormente serão analisados fragmentos da rotina de aula observada que 

convergem ou divergem com a nossa proposta de estudo e; por fim, apresentaremos as 

conclusões sobre a pesquisa realizada. 

Para que demos continuidade, é de suma importância ressaltar que este trabalho 

apresenta dados parciais de uma pesquisa de mestrado em andamento, portanto, os 

elementos aqui apresentados não são os resultados finais do estudo realizado, porém já 

caracteriza corpus suficiente, passivos de analises e inferências sobre o objeto abordado.  

Da linguagem à palavra, e a palavra nos gêneros do discurso: concepções teóricas 

 

A linguagem é produção humana e, sendo este, sujeito cultural, social e histórico, 

suas raízes assumem a mesma origem. Enquanto nós constituímos a linguagem, em 

reciprocidade, ela nos constitui, a modificamos e somos por ela modificados, nos 

enquadrando, desse modo, como sujeitos únicos e singulares (DEL RÉ; PAULA; 

MENDONÇA, 2014). 

Assim, mais do que expressar o pensamento e/ou codificá-lo como meio de 

comunicação, a Linguagem “[...] é vista como um lugar de interação humana” (GERALDI, 

1997, p. 41). Ainda mais importante, o mesmo autor destaca que a linguagem viabiliza a 

prática de ações que o sujeito não conseguiria realizar a não ser falando (por sua função de 

regulação do pensamento, planejamento, abstração, generalização...), além de possibilitar 

que um indivíduo aja sobre o outro, modifique-o e seja por ele modificado (GERALDI, 

1997). 

Reafirmando a característica ativa da Linguagem, Faraco (2009, p. 120) afirma que 

ela é vista “como atividade, como um conjunto de práticas socioculturais [...].” Tais 

atividades estão condicionadas ao contexto de produção da linguagem e às relações e 

posições sociais dos sujeitos partícipes, validando o conceito de interação social, pois tudo 

o que se diz, por meio da linguagem, se dirige à um outro, sendo este, membro de um dado 

contexto determinante para que haja a comunicação.  
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Salientamos que, apesar de nos referirmos de modo amplo à linguagem, neste 

trabalho conduziremos o foco à sua modalidade oral. Assim, sendo a Linguagem Oral 

também forma de interação humana e tendo a palavra como o seu principal instrumento, é 

necessário que discutamos um pouco sobre esta, uma vez que a linguagem oral, objeto 

desse estudo, tem a palavra como protagonista de sua existência.  

Há evidências históricas de que a linguagem oral tenha surgido como necessidade 

de comunicação, diretamente relacionada a situações de trabalho imediatas. Ou seja, a 

“palavra”, instrumento dessa linguagem, fora do contexto real de uso, não tinha uma 

existência independente (LURIA, 1986), não possuindo, assim, as funções de organização 

do pensamento, planejamento, abstração, generalização, entre tantas outras, que hoje, 

reconhecidamente, possui.  

Considera-se um avanço na história da linguagem oral o momento em que as 

palavras começaram a desprender-se de situações imediatas e passaram a ocupar lugares 

que não o contexto em que estão inseridas. Ou seja, como traz Luria (1986), um dos marcos 

de sua história, através das palavras, consiste na passagem do contexto simpráxico (quando 

a palavra é ligada e compreensível apenas no contexto direto), para o sinsemântico (quando 

as palavras são compreendidas para além da situação imediata).  

Essa compreensão se dá apenas na medida em que significados e sentidos são 

atribuídos às palavras, possibilitando, assim, a comunicação. No entanto, é fundamental 

diferir “significado” e “sentindo”, mesmo que ambos se relacionem no processo 

comunicativo. “Por significado, entendemos o sistema de relações que se formam 

objetivamente no processo histórico e que está encerrado na palavra” (LURIA, 1986, p. 

45), já “[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a 

palavra desperta em nossa consciência.” (VYGOTSKY, 1993, p.125). Ou seja, enquanto o 

significado é algo, socialmente, mais estável, comum à maioria das pessoas do mesmo 

ambiente sociocultural, o sentido tem características particulares a cada indivíduo, pois 

evoca sentimentos, situações e, mesmo, outras palavras que podem se relacionar em 

cadeias. O sentido de uma palavra, então, não é estável, mas modifica-se, reconfigura-se e 

reconstitui-se. 

Vale salientar, no entanto, que mesmo os significados das palavras apresentando 

mais estabilidade, socialmente, eles também evoluem e modificam-se, historicamente e 
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culturalmente, como afirma Vygotsky: “Quando uma palavra nova é aprendida por uma 

criança, o seu desenvolvimento mal começou...” (1993, p. 71), dizendo, assim, que além 

dos sentidos, os significados também são alterados. 

Por sua vez, essas palavras, como instrumento da linguagem oral, devem ser 

dirigidas ao outro, por meio de uma relação dialógica, em que todos os sujeitos envolvidos 

ajam e se construam mutuamente por meio dos enunciados da comunicação verbal. Além 

disso, ao utilizar-se das palavras, o falante deve ter ciência de quem o escuta: 

 
A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 

interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou 

não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada 

ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, 

etc.). Não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos linguagem 

comum com tal interlocutor, nem no sentido próprio nem no figurado. 

(BAKHTIN, 2010, p. 116) 

 

Ou seja, corroborando com o autor acima citado, é certo afirmar que a linguagem 

oral – através das palavras – “exercida” com e sobre o outro, assumirá características, 

entonações, (in)formalidades, gesticulações, diferentes a depender de quem participa do 

diálogo. 

Dentro dessas esferas comunicativas, existem modos com maior estabilidade do 

dizer que são chamados gêneros do discurso. Faraco traz o conceito do termo anteriormente 

citado para Bakhtin, dizendo: “Bakhtin conceitua gêneros do discurso como os tipos 

relativamente estáveis de enunciados que se elaboram no interior de cada esfera da 

atividade humana” (FARACO, 2009, p. 127). Ou seja, a linguagem, através das palavras, 

inseridas numa atividade dialógica, não é produzida no vazio, mas assume organizações 

próprias, composições e conteúdo temático para que seja utilizada em variadas esferas da 

atividade humana. A medida que ocorre uma variação na esfera em que o sujeito está 

inserido ou na própria situação imediata, modifica-se o modo de dizer através dos gêneros 

discursivos que são infindáveis, como diz Bakhtin:  

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque 

em cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do 

discurso, que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se 

complexifica um determinado campo. (BAKHTIN, 2011, p. 262) 
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 O mesmo autor estabelece uma subdivisão dentro dos gêneros discursivos: os 

gêneros discursivos primários (simples) e os gêneros discursivos secundários (complexos). 

Bakhitin, diferencia essas subdivisões da seguinte forma:  

 

Os gêneros discursivos secundários [...] surgem nas condições de um 

convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 

organizado [...]. No processo de sua formação, eles incorporam e 

reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas 

condições da comunicação discursiva imediata. (BAKHTIN, 2011, p. 

263) 

 

No presente trabalho, no entanto, voltaremos nossa análise apenas para gêneros 

discursivos primários, uma vez que pretendemos observar a emergência da linguagem oral 

no “[...] vínculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios [...]” 

(BAKHTIN, p. 263), com enfoque nas conversas e nos diálogos estabelecidos entre 

crianças e professora.  

O lugar da oralidade em documentos norteadores da educação  

Para o início dessa discussão, consideramos pertinente definir o termo “oralidade” 

de modo que seja compreensível a necessidade de seu estudo e consequente 

reconhecimento de seu lugar na escola, pelo professor. Marcuschi, no Glossário Ceale, diz 

que  

 

 

A noção de oralidade está estreitamente relacionada ao uso da 

modalidade oral da língua em práticas sociais discursivas, tanto no que se 

refere à sua produção, quanto no que diz respeito à sua escuta. 

(MARCUSCHI, 2014, p. 237) 

 

 

Ou seja, o uso da linguagem oral prevê o sabido uso da fala em situações diversas, 

utilizando-se de gêneros discursivos variados – sejam primários ou secundários –, além da 

capacidade da escuta atenta, envolvendo a compreensão, a valorização do que é dito, o 

respeito aos turnos de fala, entre outros aspectos.  
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A partir desse entendimento, é clara e necessidade do ensino sistemático dessa 

modalidade da linguagem às crianças, uma vez que, dificilmente um indivíduo seria capaz 

de aprender todos os aspectos citados (e outros) de modo informal ou sem mediação de 

outrem. Dessa forma, cabe à escola e, particularmente, aos professores, intervirem em favor 

dessa aprendizagem.  

Evidenciando a afirmação do papel da escola e do professor nesse processo, 

trazemos alguns documentos orientadores da prática pedagógica que abordam a linguagem 

oral como objeto de centralidade junto à outras, como a leitura e a escrita, por exemplo. 

Vale salientar que será mantido o foco na discussão concernente aos gêneros discursivos 

primários (ou informais). 

O primeiro documento, de ordem nacional, que pôs o ensino da linguagem oral em 

xeque, valorizando os dialetos e as variedades linguísticas sem trata-los como errôneos, 

foram os Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa (1997). Tal documento 

deixa a abordagem da linguagem oral evidente, desde os objetivos gerais de Língua 

Portuguesa para o ensino fundamental e para o primeiro ciclo, à possuir um bloco de 

objetivos e conteúdos de trabalho específicos, intitulado: Língua oral: usos e formas. 

Dentre esses, destacamos um conteúdo que abarca a diversidade de aspectos necessários à 

participação social da criança em situações comunicativas informais:  

 

Participação em situações de intercâmbio oral que requeiram: ouvir com 

atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular e responder 

perguntas, explicar e ouvir explicações, manifestar e acolher opiniões, 

adequar as colocações às intervenções precedentes, propor temas. 

(BRASIL, 1997, p. 73) 

 

Posterior à elaboração deste documento, programas de formação para professores 

alfabetizadores foram criados, gerando documentos que orientam a prática pedagógica até 

hoje. O primeiro que podemos citar como sendo de grande relevância de ordem nacional, é 

o Pró-letramento (programa de formação continuada de professores alfabetizadores) no 

caderno de Alfabetização e Linguagem (2008) em que na unidade “As capacidades 

linguísticas da alfabetização”, a oralidade tem um eixo específico intitulado: Eixo do 

desenvolvimento da oralidade. Neste, há uma capacidade, conhecimento e atitude que 

consideramos que salienta, por apresentar-se como objetivo, a necessidade de, mesmo em 

práticas informais, a linguagem oral ser tomada como propósito de ensino: “participar das 
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interações cotidianas em sala de aula, escutando com atenção e compreensão, respondendo 

às questões propostas pelo (a) professor(a) e expondo opiniões nos debates com os colegas 

e com o(a) professor(a)” (BRASIL, 2008, p. 54). 

Posteriormente, entre os anos de 2013 e 2018, o programa Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), formou inúmeros professores alfabetizadores e gerou 

diversos cadernos servis à consultas e estudos. Entre eles, trazemos o caderno do Ano 02 

(referente ao segundo ano do Ensino Fundamental), Unidade 01, intitulado Currículo no 

ciclo de alfabetização: consolidação e monitoramento do processo de ensino e de 

aprendizagem (BRASIL, 2012). Nele, no capítulo “Direitos de aprendizagem no ciclo de 

alfabetização – Língua Portuguesa”, o eixo da Oralidade possui objetivos específicos a 

serem alcançados nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, dentre os quais, 

destacamos: “Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, 

argumentando e respeitando os turnos de fala” (BRASIL, 2012, p. 33). 

 Mais recentemente, a partir de amplas discussões, participação social e revisões, foi 

homologada, em 2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Aqui discutiremos, 

brevemente, a 2ª e a 3ª versões, considerando que, mesmo a 2ª versão não sendo a oficial, a 

mesma possui grandes contribuições para o nosso estudo.  

 Na 2ª versão revista da BNCC, publicada no ano de 2016, destacamos no eixo 

“Oralidade/sinalização”, dentro do “Campo da vida cotidiana” e relativo ao 2º ano do 

Ensino Fundamental, o objetivo abaixo que deixa clara a necessidade de que sejam 

planejadas situações de comunicação, mesmo as informais:  

 

Participar das interações na sala de aula com liberdade, desenvoltura e 

respeito aos/às interlocutores/as, relatando experiências pessoais e casos 

ouvidos, observando a sequência dos fatos e usando diferentes palavras ou 

expressões que marquem a passagem do tempo. (BRASIL, 2016, p. 218) 

 

 Por fim, o último documento trazido para discussão – e mais recente – é a 3ª versão 

da BNCC, que, como já dito, foi a versão homologada. Nela, na seção intitulada “Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental – anos iniciais: práticas de linguagem, objetos de 

conhecimento e habilidades”, no quadro referente à explanação das habilidades gerais de 

Língua Portuguesa para os alunos inseridos entre o 1º e o 5º ano, citamos algumas: 
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[...] Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor [...]. 

[...] Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que 

necessário.  

[...] Reconhecer características da conversação espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala [...]. (BRASIL, 2017, p. 95) 

 

A partir de todos os documentos discutidos, observamos entre eles, dentro de um 

recorte histórico de 20 anos – entre a elaboração dos PCNs em 1997 e a versão final da 

BNCC em 2017 – o crescente reconhecimento e valoração do trabalho pedagógico 

envolvendo práticas sociais com a oralidade, reconhecendo-a como passível de ensino e 

mediação.  

Tais objetivos, habilidades ou competências só poderão ser aprendidos/alcançados 

pelas crianças se houver um compromisso do professor com a educação integral de seus 

alunos. Ou seja, nos voltando para o nosso estudo – o lugar da linguagem oral, através dos 

gêneros orais primários ou informais, na sala de aula – é necessário assumir e reconhecer 

que haja, a partir da oportunização e mediação do professor, espaço para que as crianças 

falem, relatem, conversem, questionem, repliquem, argumentem, respeitem os turnos da 

fala e, principalmente, que suas “vozes” sejam ouvidas. 

As vozes na sala de aula e as (não)conversas estabelecidas entre professor e crianças 

 Neste tópico analisaremos alguns fragmentos, extraídos de um Diário de Campo, 

que está sendo produzido a partir de observações da rotina de uma turma do 2º ano do 

Ensino Fundamental da rede pública municipal de Natal/RN. Até o momento, foram 

observadas 30h de aula. Retomamos que tal pesquisa apresenta dados parciais de uma 

investigação maior. 

A escola, selecionada como lócus da pesquisa, fica situada na Zona Oeste da capital 

potiguar, que caracteriza-se como uma zona periférica e seus habitantes, de modo geral, são 

de uma condição socioeconômica menos favorecida, refletindo, assim, no perfil das 

crianças da turma observada. Nesta, por sua vez, há 30 crianças matriculadas, todas 

frequentantes, embora a presença dos alunos, no dia-a-dia, esteja em torno de 20 a 25 

crianças. Há, na sala, uma professora titular – que será aqui referida com o codinome 

Esmeralda – e uma estagiária, acompanhante de uma criança com deficiência intelectual. 
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Esmeralda possui formação em ensino médio profissionalizante em magistério e ensino 

superior em Ciências Biológicas. Já a estagiária é estudante do curso de Pedagogia. No 

presente trabalho, no entanto, apenas discutiremos fragmentos ocorridos com a professora 

Esmeralda, pois priorizamos a sua posição como “titular” da turma.  

 Para início, vejamos dois trechos de um mesmo dia de observação. O primeiro 

aconteceu pouco após a chegada da professora Esmeralda à sala, onde as crianças já a 

esperavam; e o segundo ocorreu após a solicitação de Esmeralda para que as crianças 

levassem as comidas trazidas para um “lanche partilhado” em comemoração à festividade 

da Páscoa, para o refeitório. É indispensável salientar que esse dia foi atípico na cidade pela 

quantidade de chuva que a atingiu:  

 

A professora Esmeralda pergunta se dirigindo às crianças: “Tudo bem, 

crianças?” Algumas crianças respondem, em coro: “Tudo”. Esmeralda 

diz: “Ainda bem. Crianças vocês viram que toró?” Uma criança diz, com 

ar de obviedade: “Um toró...” Esmeralda pergunta em tom de 

confirmação: “Um toró, né?” Em seguida, ela vai à parte de trás da sala 

e pega alguns papeis no armário. (DIÁRIO DE CAMPO, 25/04/2019) 

 

Algumas crianças saem da sala com os lanches que trouxeram nas mãos e 

vão até o refeitório. Uma criança, que está na sala, diz: “A gente vai se 

molhar todo.” Esmeralda pergunta, em tom afirmativo: “Vai, né?” A 

criança responde: “Vai. Era pra ter trazido a minha capa.” Esmeralda 

continua: “Ah, mas eu amo tempo chuvoso assim, sabia?” Esmeralda se 

direciona às demais crianças que estão na sala e diz: “Meus queridos, 

peguem os cadernos.” (DIÁRIO DE CAMPO, 25/04/2019) 

 

 No primeiro trecho vemos que, embora, à primeira vista, haja uma manifestação de 

Esmeralda no sentido de dialogar com as crianças, esse foco logo se perde com a resposta 

de uma delas e com a continuação da rotina diária da aula. Percebemos que esse momento 

poderia ter sido encarado como um rico ambiente de interação e produção de sentidos entre 

os sujeitos, desde que a professora buscasse compreender o pensamento, a motivação e o 

subtexto oculto na resposta dada pela criança (DEL RÉ; PAULA; MENDONÇA, 2014).  

 Do mesmo modo, no segundo trecho, poderia ter havido um investimento na 

linguagem oral, através do diálogo sobre a forte chuva, no entanto, mais vez, a rotina diária 

encerrou as possibilidades de interação a esse respeito. Além disso, do mesmo modo que a 

professora expôs, oralmente, seu sentimento em relação ao “tempo chuvoso”, um espaço de 
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diálogo, conversa ou relatos poderia ter sido promovido por ela para que as crianças 

expusessem seus sentimentos e os sentidos que os dias de chuva possuem para cada uma.  

 No trecho a seguir, veremos a atribuição de sentidos às falas/conversas 

estabelecidas em um dos momentos da rotina da aula, que ocorre após a informação dada 

anteriormente que o dia seguinte seria um feriado: 

 

A professora Esmeralda fala:“[...] amanhã todos nós estaremos de 

feriado, certo? Pra ficar com a família, pra ir no shopping, assistir um 

cineminha...” Uma criança interrompe a professora e pergunta: “E pra ir 

pro cinema, é quanto?” Esmeralda responde: “Depende...” Outra 

criança fala, em seguida: “Se minha mãe tivesse dinheiro eu levava 

minha família todinha.” (DIÁRIO DE CAMPO, 30/04/2019) 

 

Vygotsky (1993) nos traz que o sentido de uma palavra é a junção de inúmeros 

eventos psicológicos que ela nos desperta, a partir de experiências históricas, culturais e 

sociais, vividas por cada indivíduo. A esse respeito, no trecho anterior, fica claro, a partir 

das falas, que os sentidos de “feriado”, para as crianças e professora não são os mesmos: 

para a professora, há uma estreita relação de sentido entre “feriado” e “cinema”; já para as 

crianças, “cinema”, aparentemente, está ligado à condições financeiras que não fazem parte 

do seu contexto socioeconômico, não possuindo, assim, relação com “feriado”  

Ademais, na tentativa do estabelecimento de um diálogo sobre o feriado com as 

crianças, a professora não possibilita que as elas tenham, da mesma forma, a oportunidade 

de falarem e serem ouvidas, tanto por ela, quanto pelos colegas. Do contrário, 

aparentemente são as crianças que tentam imergir no contexto dos sentidos atribuídos ao 

feriado, pela professora.  

 No trecho a seguir, vemos, a partir do diálogo da professora com uma criança, as 

posições e vozes sociais que cada uma ocupa, transparecendo a característica social da 

linguagem oral. O fragmento abaixo se deu após a professora Esmeralda entregar, para as 

crianças, uma “atividade de pintar” que continha dois personagens da “Turma da 

Mônica”240: 

 

 
240 A Turma da Mônica é uma obra popular brasileira de histórias em quadrinho que tem como autoria o 

Mauricio de Souza.  
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Uma criança fala: “O Xaveco e a Xaveca.” A professora Esmeralda 

questiona: “Que Xaveco e Xaveca? É o Chico Bento e a Rosinha. De 

onde você tirou Xaveco e Xaveca? (Com ar risonho)” A criança 

responde: “É por que é da turma da Mônica.” Esmerada lhe diz: “Não. 

Esse aí é o Chico Bento e a Rosinha da turma da Mônica.” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 25/04/2019). 

 

 

 Na atividade comentada no trecho acima, os personagens que apareciam eram, de 

fato, o “Xaveco” e uma companheira, não sendo, então, a “Rosinha” e o “Chico Bento”, 

como afirmado pela professora Esmeralda. Constatamos, portanto, que a argumentação da 

criança foi pouco considerada pela docente que, utilizando-se de sua posição social, 

encerrou a comunicação verbal com a afirmação de que os personagens eram os que ela 

supunha.  

  À vista dos trechos da prática pedagógica discutidos e analisados, vemos que a 

linguagem oral é pouco explorada em sua real significação de interação social, ou seja, de 

ação entre sujeitos, independente dos “lugares sociais” em que ocupam. São claros, por fim, 

os momentos em que conversas e diálogos efetivos, envolvendo a escuta atenta mútua, 

poderiam ter sido explorados, de modo a permitir que as crianças se expressassem e se 

colocassem como sujeitos carregados de cultura e pertencentes às situações de emergência 

da comunicação oral.   

Considerações finais e perspecivas futuras 

 A linguagem oral, mesmo vivenciada em todas as esferas sociais, precisa encontrar 

na escola um lugar de intervenções pedagógicas pensadas e planejadas, a partir de sua 

consideração não apenas como simples expressão do pensamento ou, tão somente, 

instrumento de comunicação. Ela deve ser entendida e vivenciada – também no âmbito 

escolar – como atividade simbólica, constitutiva do psiquismo humano e lugar de interação 

entre os sujeitos. O professor, a partir da posição social que ocupa em sala de aula, deve ser 

o principal agente propiciador e mediador dessas atividades, sendo essa função respaldada 

por documentos de caráter orientador para os anos iniciais do ensino fundamental.  

 Contudo, na prática observada, a linguagem oral, em nenhum momento, foi tomada 

como eixo de trabalho específico. Extraímos, ainda assim, para este trabalho, fragmentos de 

diálogos e conversas, entre professora e crianças, para que fossem analisados. Constatamos, 

como já discutido anteriormente, que a linguagem oral teve pouco investimento em sua 
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característica fundamental de interação social além de ter sido oferecido pouco espaço para 

que as vozes das crianças fossem ouvidas, questionadas, refutadas e consideradas nos 

momentos da rotina diária.  

Desse modo, a atuação do professor para a aprendizagem e o desenvolvimento da 

Linguagem Oral, mesmo a partir de gêneros discursivos primários, é fulcral, uma vez que 

ele assume, a partir da posição social em que ocupa, o papel de principal mediador das 

situações de interação social através da oralidade, devendo, portanto, escutar ativamente as 

vozes das crianças e fazer-se ouvido por elas 

É crucial ressaltar, todavia, as limitações do nosso trabalho, principalmente por 

encontrar-se, ainda, em fase processual de uma investigação maior, que contará com novas 

análises dentro da mesma perspectiva. No entanto, destacamos sua contribuição para o 

campo da Educação, principalmente no que concerne às pesquisas relativas aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que pauta-se em documentos de caráter nacional 

que põe em xeque a Linguagem Oral como eixo específico de trabalho pedagógico 

.  
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Uso de diferentes generos textuais na leitura em sala de aula como 

incentivo a escrita 

Taiana Duarte Loguercio 

Secretaria Municipal de Educação – Bagé/RS 

 

Resumo: O propósito deste trabalho é apresentar o resultado de uma intervenção pedagógica 

realizada em 2018 sobre o uso de diferentes gêneros textuais na leitura em sala de aula como 

incentivo à escrita, em uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental na EMEF Téo Vaz Obino, 

Bagé/RS. Os autores que embasaram a prática pedagógica foram as recomendações advindas do 
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governo federal (Ministério da Educação) junto às políticas de formação de professores: Pró-

Letramento (2008-2012) e PNAIC (2012-2018), além dos Parâmetros Currículares Nacionais de 

Língua Portuguesa (1997). Os dados foram observados a partir das aulas de Língua Portuguesa e 

Redação. Os resultados indicam que o objetivo foi alcançado, proporcionar momentos de leitura e 

trabalho de interpretação de diversos gêneros textuais, além de incentivar e organizar momentos de 

produções escritas. A análise textual colaborou na habilidade do aluno escrever e interagir no 

mundo letrado ao usar sua própria palavra na produção de textos. 

 

Palavra-chave: Leitura. Gêneros textuais. Produção de texto. 

 

 A partir da implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, no ano de 2006 

(Lei Federal nº 11.274/2006), o governo federal brasileiro através do Ministério da 

Educação (MEC) foi implementando programas de formação de professores, tais como Pró-

Letramento (2008) e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (2012). 

O Pró-Letramento – Mobilização pela Qualidade da Educação – foi um programa de 

formação continuada de professores dos anos inicais do Ensino Fundamental para a 

melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries 

iniciais do Ensino Fundamental. O programa foi realizado pelo Ministério da Educação, em 

parceria com universidades que integraram a Rede Nacional de Formação Continuada e 

com adesão dos estados e municípios, até o ano de 2012. 

O PNAIC (Portaria nº 867, de 04 de julho de 2012/MEC) configurou-se como um 

compromisso formal assumido pelo Governo Federal, Estados, Municípios e entidades para 

firmar o comprometimento de assegurar que todas as crianças estivessem alfabetizadas até 

os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Teve como um dos seus 

eixos de atuação a formação continuada presencial dos professores alfabetizadores e seus 

orientadores de estudos, através de um conjunto integrado de ações, materiais, referências 

curriculares e pedagógicas, disponibilizadas pelo MEC.  

Trago aqui tais formações que fizeram parte da minha trajetória profissional e fazem 

com que realize a prática docente com foco na leitura e escrita, na qual estes materiais 

subsidiam a opção metodológica assumida em sala de aula, juntamente com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para Língua Portuguesa (PCN/LP) que desde 1997 vêm norteando 

os professores no trabalho na respectiva área da linguagem com a leitura e a escrita. 
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Cultura escrita 

 Em nossa sociedade, os cidadãos encontram-se inseridos em uma cultura letrada, 

independente do grau de escolaridade ou posição social. Porém faz-se necessário aumentar 

sempre as possibilidades de integração e participação ativa na cultura escrita através da 

ampliação da convivência e do conhecimento da língua escrita, durante a sistematização 

proposta pela escola, para que os alunos se tornem capazes de compreender os usos sociais 

da língua escrita durante as práticas de leitura e escrita oportunizadas no âmbito escolar.  

Entende-se por cultura escrita as ações, valores, procedimentos e instrumentos que 

constituem o mundo letrado, segundo Galvão (BRASIL, 2015, p. 49), é “o lugar – 

simbólico e material – que o escrito ocupa em/para determinado grupo social, comunidade 

ou sociedade”. 

Estar inserido na cultura escrita significa ter comportamentos frente ao mundo da 

escrita, saberes relacionados à leitura e à escrita que possibilitam desfrutar de seus 

benefícios no exercício de autoria.  

 

A compreensão geral do mundo da escrita é tanto um fator que favorece o 

progresso da alfabetização dos alunos como uma conseqüência da 

aprendizagem da língua escrita na escola. Por isso é um dos eixos a serem 

trabalhados desde os primeiros momentos do percurso de alfabetização. 

Isso significa promover simultaneamente a alfabetização e o letramento. 

(PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 19). 

 

Algumas crianças atendidas pela rede pública de ensino brasileira tem acesso mais 

limitado à escrita, sendo na escola, pela mediação do professor que aos alunos tem contato 

com diferentes gêneros e suportes de textos escritos. 

Gêneros de textos são as diferentes “espécies” de texto, escritos ou 

falados, que circulam na sociedade, reconhecidos com facilidade pelas 

pessoas. Por exemplo: bilhete, romance, poema, sermão, conversa de 

telefone, contrato de aluguel, notícia de jornal, piada, reportagem, letra de 

música, regulamento, entre outros. 

Os suportes referem-se à base material que permite a circulação desses 

gêneros, com características físicas diferenciadas. Por exemplo: o jornal, o 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1632  

 

livro, o dicionário, a placa, o catálogo, a agenda e outros. (PRÓ-

LETRAMENTO, 2008, p. 19). 

Acreditando que o contato com esses diferentes textos pode proporcionar aos alunos 

vivência e conhecimento dos espaços de circulação dos textos; das formas de aquisição e 

acesso aos textos; dos diversos suportes da escrita; dos instrumentos e tecnologias 

utilizados para o registro escrito é que se justifica o trabalho realizado.  

O objetivo do trabalho desenvolvido foi proporcionar momentos de leitura e 

trabalho de interpretação de diversos gêneros textuais, assim como incentivar e organizar 

momentos de produções escritas. 

Etapas do processo 

 Durante as aulas do componente curricular Língua Portuguesa/Redação, na turma de 

5º ano, turma A, turno da manhã da Escola Municipal de Ensino Fundamental Téo Vaz 

Obino, no município de Bagé, estado Rio Grande do Sul, no ano letivo de 2018 (fevereiro à 

dezembro), trabalhei com os trinta e dois alunos com a seguinte metodologia de 

desenvolvimento do trabalho apresentada a seguir. 

A primeira etapa realizada em sala de aula foi proporcionar a familiaridade dos 

alunos com gêneros textuais diversos, para contribuir com o desenvolvimento da 

capacidade dos educandos lerem com compreensão. Nesse momento foram feitas leituras 

por minha parte, ou solicitado que os mesmos lessem, com autonomia, abordando sempre 

as características gerais do gênero, como: do que trata, como se organiza, que recursos são 

utilizados, para que servem, com o intuito de orientar as expectativas do leitor diante do 

texto.  

O objetivo do trabalho com a leitura é a formação de leitores competentes. Segundo 

os PCN/LP: 

 

[...] formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o 

que lê; que possa aprender a ler também o que não está escrito, 

identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto 

que lê e outros já lidos, que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos 

a um texto; que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da 

localização de elementos discursivos. (BRASIL, 1997, p. 41). 
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Para tanto, fez-se necessário colocar o aluno em contato com diversos tipos de 

textos, que representam diferentes respostas ao “por que” e ao “pra que” da necessidade da 

prática de leitura. Assim sendo, o objetivo do trabalho de leitura foi identificar finalidades e 

funções da leitura, para o reconhecimento do suporte, do gênero e da contextualização do 

texto. 

Com relação aos usos e formas da língua escrita foram abordados aspectos do 

trabalho referente à prática de leitura: a escuta de textos lidos pelo professor; a atribuição 

de sentido (texto e contexto); a busca de informações e consulta a fontes de diferentes tipos, 

proporcionando uma investigação sobre as diferentes visões de mundo e formas de 

discurso.  

As atividades realizadas mostravam as funções da escrita de diferentes formas 

através dos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, em diferentes suportes ou 

portadores de texto, questionando sempre: para que servem, a que leitores se destinam, 

onde se apresentam, como se organizam, de que tratam, que tipo de linguagem utilizam. 

 A segunda etapa foi proporcionada nas aulas de redação: a produção de textos 

escritos, seguindo os gêneros trabalhados nas leituras das aulas, sendo eles: fábulas, folheto 

informativo, relato pessoal, histórias em quadrinhos, artigo de opinião, resenha de filmes, 

crônica, manchetes, notícias, tirinhas, paródias de contos clássicos infantis, biografia, 

autobiografia e diário. 

O objetivo do trabalho de produção de textos é a formação de escritores 

competentes. De acordo com os PCN/LP: 

 

[...] um escritor competente é alguém que, ao produzir um discurso, 

conhecendo possibilidades que estão postas culturalmente, sabe selecionar 

o gênero no qual seu discurso se realizará escolhendo aquele que for 

apropriado a seus objetivos e à circunstância enunciativa em questão. [...] 

É alguém que sabe elaborar um resumo ou tomar notas durante uma 

exposição oral; que sabe expressar por escrito seus sentimentos, 

experiências e opiniões. Um escritor competente é, também capaz de 

olhar para o próprio texto como um objeto e verificar se está confuso, 

ambíguo, redundante, obscuro ou incompleto. Ou seja: é capaz de revisá-
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lo e reescrevê-lo até considerá-lo satisfatório para o momento. (BRASIL, 

1997, p. 47 e 48). 

 

Considerando que a produção escrita deve servir a algum objetivo, ter alguma 

função e dirigir-se a algum leitor, possibilitando ao indivíduo a participação ativa nas 

práticas sociais próprias da cultura escrita, o trabalho realizado em sala de aula visou que os 

alunos pudessem compreender e valorizar os diferentes usos e funções sociais da escrita.  

O trabalho de produção de textos que evidencia o uso da escrita em situações 

diversas torna-se capaz de desenvolver o potencial para novas formas de expressão, com 

base na leitura dos diferentes gêneros textuais. Segundo os PCN/LP: 

 

Para aprender a escrever, é necessário ter acesso à diversidade de textos 

escritos, testemunhar a utilização que se faz da escrita em diferentes 

circunstâncias, defrontar-se com as reais questões que a escrita coloca a 

quem se propõe produzi-la, arriscar-se a fazer como consegue e receber 

ajuda de quem já sabe escrever. Sendo assim, o tratamento que se dá a 

escrita na escola não pode inibir os alunos ou afastá-los do que se 

pretende [...]. afinal esse é o caminho que deverão trilhar para se 

transformarem em cidadãos da cultura escrita. (BRASIL, 1997, p. 48). 

 

Os aspectos abordados no trabalho com a escrita de textos consideram o 

interlocutor, a finalidade, as características de diferentes gêneros textuais e os aspectos 

comunicativos, notacionais e textuais.  

As atividades escritas estavam vinculadas a situação de uso em que ocorrem na 

sociedade, devendo obedecer às convenções gráficas e regras ortográficas, tendo em mente 

qual era o objetivo do aluno ao escrever: quem vai ler o texto, em que situação ele será lido, 

pensando assim qual estilo de linguagem deveria ser adotado. O objetivo foi produzir textos 

escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de 

circulação. 

Considerei de grande importância o aluno poder atribuir função e sentido às práticas 

de escrita na sala de aula, convite à reflexão sobre o sistema de escrita, trazendo questões 
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sobre a grafia das palavras, dando oportunidade as crianças de vivenciarem importantes 

funções da escrita. 

A necessária capacidade de dominar o sistema ortográfico na produção de textos 

escritos com função social bem definida - em razão de seus objetivos e de sua circulação 

pública -, fez com que os alunos corrigissem suas produções de acordo com a ortografia 

padrão, ao pensar nas circunstâncias em que serão lidos e atentando à grafia das palavras.  

 Os alunos precisaram, ainda, organizar as ideias para produzir o texto de modo que 

ele parecesse bem encadeado e sem contradições, para isso o objetivo era planejar a escrita 

do texto considerando o tema central e seus desdobramentos para que fosse considerado 

coerente pelos leitores. 

[...] o encaminhamento docente pode ser facilitado por algumas questões: 

o que é que a gente vai dizer? por onde a gente começa? depois que a 

gente tiver dito isso, como é que a gente vai continuar? como é que vai 

terminar o texto? será que não está faltando nada? será que o leitor vai 

entender do jeito que a gente quer que ele entenda? (PRÓ-

LETRAMENTO, 2008, p. 50). 

Os alunos aprenderam no planejamento a dar coerência ao texto escrito, 

considerando para que e para quem estavam escrevendo e em que situação o texto seria 

lido. “Além disso, deve saber ainda que, quando se escrever para um leitor desconhecido e 

não tiver clareza do que ele sabe ou deixa de saber, será recomendável explicitar e 

organizar mais as informações” (PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 50). 

Este trabalho foi aceito pelos alunos e se tornou mais agradável pela familiaridade 

com diferentes variedades e estilos, desenvolvida por meio da escuta de textos lidos de 

gêneros diversos na sala de aula, da participação na redação e na avaliação241 da produção 

escrita.  

 Em alguns gêneros textuais, como artigo de opinião, os alunos precisavam 

argumentar, expor e defender seu ponto de vista. Conforme Leal e Morais (BRASIL, 2012, 

 
241 Realizada ao término de determinado período, sendo meses e trimestre (teste, prova e 

recuperação) entregue às famílias e pontuadas segundo critérios de correção realizado pelo 

professor e exposto no documento como: uso de letra maiúscula e parágrafo; ortografia: escrita 

correta das palavras; pontuação ao final de todas frases e uso da vírgula; acentuação das palavras; 

enredo: atendeu ao gênero solicitado. 
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p. 26) “argumentar é uma atividade social especialmente relevante, que permeia a vida dos 

indivíduos em todas as esferas da sociedade, pois a defesa de pontos de vista é fundamental 

para que se conquiste espaço social e autonomia”. Essa habilidade foi exercitada em sala de 

aula, ao solicitar que o aluno criasse estratégias argumentativas em diferentes gêneros 

textuais. 

Ao longo do período de produção, os alunos precisavam revisar e reelaborar a 

própria escrita, segundo critérios adequados aos objetivos da produção textual, ao leitor e 

ao contexto de circulação. Para cada redação solicitada havia critérios específicos de 

revisão e para a reelaboração. 

Tornar-se um usuário da escrita eficiente e independente implica saber 

planejar, escrever, revisar (reler cuidadosamente), avaliar (julgar se está 

bom ou não) e reelaborar (alterar, reescrever) os próprios textos. Isso 

envolve bem mais que conhecimentos e procedimentos, mais do que saber 

fazer, porque requer a atitude reflexiva de voltar-se para os próprios 

conhecimentos e habilidades para avaliá-los e reformulá-los. 

[...] O domínio das operações de revisão, auto-avaliação e reelaboração 

dos textos escritos começa com a orientação dada pelo professor ou pela 

professora e depois vai, gradativamente, se interiorizando e se tornando 

uma capacidade autônoma. (PRÓ-LETRAMENTO, 2008, p. 52). 

 Se vivenciarem a experiência da autoria desde seus primeiros anos do Ensino 

Fundamental, ao chegarem no 5º ano, os alunos já terão certa intimidade com a produção de 

textos, com a leitura dos textos dos colegas, com outros textos presentes no cotidiano e 

levados para a sala de aula e conseguirão apropriar-se cada vez mais dos aspectos 

discursivos relacionados à linguagem escrita. Dessa forma, é preciso organizar o trabalho 

pedagógico para que os alunos vivenciem a prática de produção de textos diversos na sala 

de aula. 

Através da prática de leitura, da análise dos recursos linguísticos e do gênero textual 

trabalhado que os alunos adquirem mais competência na produção de seus textos. A leitura 

fornece elementos para a escrita quando os alunos percebem como os escritores resolvem 

problemas de repetição de palavras com as devidas substituições, ou como criam efeitos de 

sentido por meio da pontuação, ou, ainda, quando atentam para as questões de pontuação, 

ortografia, usos gramaticais. Sendo assim, vê-se no trabalho realizado em sala de aula que a 

leitura e a escrita são práticas complementares entre si. 
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Conclusão 

 A escrita faz parte da vida da criança nos rabiscos, nos brinquedos, nos desenhos, 

nos signos escritos e na escrita padrão, que foi aprendida primeiro com seu olhar nas 

práticas sociais. Como nos esclarece Mello (BRASIL, 2015, p. 54, 55), 

[...] o sentido que as crianças atribuirão à escrita será adequado se ele for 

coerente com a função social, coerente com o significado social da escrita. 

Podemos mostrar às crianças – por meio das vivências que 

proporcionamos envolvendo a linguagem escrita – que a escrita serve para 

escrever histórias e poemas, escrever cartas e bilhetes, registrar planos, 

intenções e acontecimentos, por exemplo.  

 

 Com base nos conhecimentos que os alunos trazem para a escola, em contato com 

textos de diferentes gêneros presentes nas mais variadas situações sociais, este trabalho 

conseguiu que os alunos se apropriassem do conhecimento da língua em cada contexto de 

produção e desfrutassem do prazer dessas experiências. 

Ler é uma forma de aprender a pensar, a refletir sobre a realidade e a conhecer a si 

mesmo. Reforço que a leitura e a escrita constituem práticas complementares entre si, pois 

a prática de leitura contribui para desenvolver a competência para produzir textos, é a 

leitura que nos fornece elementos e matéria-prima para saber o que e como escrever. As 

atividades de leitura levaram os alunos a entrar em contato com um repertório de recursos 

linguísticos a serem utilizados na produção de textos. 

Os alunos puderam notar os diferentes usos sociais da língua e perceberam por que 

e para que se utiliza a escrita, através da vivência e familiaridade com a variedade de 

gêneros textuais que circulam socialmente, ajudando-os a interagir com diferentes modelos, 

possibilidades e manifestações da língua escrita.  

O trabalho possibilitou ainda com que os alunos refletissem sobre as características 

específicas dos textos, para que o utilizariam no momento em que produzissem seus 

próprios textos, adequando o gênero à situação de uso em suas próprias produções. 

Permitiu aos alunos compreendessem a função social da escrita e uma ampliação dos 

conhecimentos que possuíam acerca da realidade. 
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Acredito que para garantir que nossas crianças produzam e leiam textos de 

diferentes gêneros com autonomia, atendendo a diferentes finalidades, não basta 

proporcionar um contato delas com essa diversidade textual, mas sim vivenciar atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de cada gênero textual. 

A análise textual levou os alunos a interpretar e a produzir textos, colaborando para 

a formação de leitores e escritores, facilitando na habilidade de escrever e interagir, ao 

participar no mundo letrado, usando sua própria palavra na produção de textos. Porém, é 

preciso que esse tipo de atividade não se caracterize como um momento enfadonho, que 

provoque bloqueio na expressão do aluno. 

Ensinar os alunos a produzir textos em situações reais de comunicação, permitiu aos 

textos produzidos pelos educandos sua circulação social, como no exemplo da 2ª Antologia 

das Escolas Municipais na Feira do Livro de Bagé/RS242, onde os textos produzidos foram 

publicados no livro elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (SMED). 
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Resumo:O presente trabalho busca mostrar a importância da valorização das diferentes linguagens 

nos espaços coletivos de educação e cuidado de bebês e crianças bem pequenas por meio dos 

trabalhos expostos num encontro que ocorre anualmente no município de Juiz de Fora – MG. Do 

mesmo modo, as culturas infantis, a potência do protagonismo dos bebês e das crianças bem 

pequenas, bem como formação e valorização dos profissionais que atuam nestas instituições 

perpassam a escrita deste trabalho. Ao longo do texto, é possível observar exemplos onde o olhar 

sensível para as singularidades infantis reverbera em experiências significativas no contexto das 

creches 

 

Palavras-chave: Diferentes linguagens. Bebês. Vrianças bem pequenas.  

 

A criança é feita de cem 

Ao contrário, as cem existem / A criança / é feita de cem/ 

 A criança tem / cem linguagens/ cem mãos /  

cem pensamentos / cem modos de pensar / de jogar e de falar/ 

cem sempre cem / modos de escutar/ as maravilhas de amar / cem alegrias 

/ para cantar e compreender/cem mundos / 
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 para descobrir / cem mundos / para inventar /cem mundos / para sonhar. / 

A criança tem cem linguagens /  

(e depois cem, cem, cem) /  

mas roubaram-lhe noventa e nove. / A escola e a cultura /  

lhe separam a cabeça do corpo. / Dizem-lhe: /  

de pensar sem mãos / de fazer sem a cabeça /  

de escutar e de não falar / de compreender sem alegrias / 

 de amar e maravilhar-se /só na Páscoa e no Natal. / 

 Dizem-lhe: que descubra o mundo que já existe /  

e de cem roubam-lhe noventa e nove. / Dizem lhe: /  

que o jogo e o trabalho / a realidade e a fantasia / 

 a ciência e a imaginação / o céu e a terra / a razão e o sonho /  

são coisas que não estão juntas. / E lhes dizem / 

 que as cem não existem. / A criança diz: / 

ao contrário, as cem existem. 

 

 (Loris Malaguzzi) 

 

 

 O poema de Malaguzzi anuncia de forma singular a ideia que se pretende tratar 

nesta escrita, que são as múltiplas linguagens infantis. De forma poética, o autor já anuncia 

sobre os mais diversos modos que as crianças utilizam para se comunicar com o mundo a 

sua volta e expressar suas culturas. No entanto, já em meados do século passado, na região 

italiana de Reggio Emilia, este estudioso das infâncias já chamava atenção para o papel da 

escola e da cultura que roubam das crianças o direito de viverem suas infâncias de maneira 

plena.  

 Pensando neste viés, trazemos reflexões sobre propostas de trabalho onde as 

crianças têm oportunidade de vivenciar algumas destas inúmeras formas de linguagem. 

Dentre elas, acreditamos que merece destaque o movimento denominado “Intercâmbio 

Cultural de Creches” que ocorre anualmente no município de Juiz de Fora, Minas Gerais. 

Desse mesmo modo, é preciso salientar que este texto dará enfoque especial ao trabalho 

com os bebês e as crianças bem pequenas243 em espaços coletivos de educação e cuidado. 

Mais especificamente, fará um recorte quanto à observação dos trabalhos expostos durante 

o “VIII Intercâmbio Cultural de Creches” realizado no município no ano de 2018. Neste 

 
243 De acordo com a BNCC, a Educação Infantil compreende o público atendido como: bebês: 

crianças com idade de 0 a um ano e seis meses; crianças bem pequenas: crianças com idade 
entre um ano e sete meses e 3 anos e 11 meses; e crianças pequenas: crianças com idade de 4 
a 5 anos e 11 meses (BRASIL, 2017, p.40).  
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evento, as Instituições Parceiras244 tiveram oportunidade de apresentar os projetos 

desenvolvidos em suas práticas cotidianas.  

O Intercâmbio Cultural de Creches é movimento organizado pela Supervisão de 

Creches (SC) que pertence ao Departamento de Educação Infantil (DEI) da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de Juiz de Fora. Para situar o leitor, cremos que seja 

pertinente informar que a Supervisão de Creches é constituída por uma supervisora, uma 

secretária e nove Educadoras de Referência que tem o compromisso de preparar materiais 

de estudo para formações e realizar visitas in loco regularmente nas Instituições Parceiras. 

Durante as visitas, as Educadoras de Referência têm oportunidade de conversar com as 

educadoras, com a coordenadora e demais funcionários das instituições. Além disso, as 

Educadoras de Referência observam as práticas pedagógicas desenvolvidas no cotidiano 

das creches. Durante os diálogos, além da troca experiências, há oportunidade de aproveitar 

o ensejo para avançar na formação continuada das profissionais que trabalham na 

instituição.  

 Os materiais que subsidiam os estudos e as formações são baseados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI). Este documento, que tem caráter 

mandatório, determina, por meio do artigo 9º, que os eixos norteadores para o currículo da 

Educação Infantil devem ser as interações e as brincadeiras. As DCNEI – contida na 

Resolução do Conselho Nacional de Educação/Comissão de Educação Básica (CNE/CEB) 

de número 5, de 2009 –estabelecem que a proposta curricular da Educação Infantil deve 

assegurar que as crianças tenham oportunidade de vivenciar experiências fecundas e 

diversificadas.  

A Proposta Curricular do Município245 também é fonte de subsídio para as 

orientações e formações. Tendo sido iniciada no ano de 2009, finalizada e publicada no ano 

de 2012, este documento foi construído coletivamente – unindo professores das 

universidades, das escolas e das creches – com base nos estudos acerca das DCNEI.   

 
244 Após o chamamento público 006/2017 as creches que prestam o atendimento de 0 a 5 anos no 

município assinaram um termo de colaboração e, a partir deste momento, adotou-se a nomenclatura 

“Instituições Parceiras” para denominá-las. 

245 A Construção Coletiva da Prática Cotidiana” (JUIZ DE FORA, 2012a) e “A Prática Pedagógica 

na Educação Infantil – Diálogos no Cotidiano” (JUIZ DE FORA, 2012b).  
 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1642  

 

 Mais recentemente, as formações também têm sido assentadas na proposta de 

formação oferecida pela Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil. Este curso foi 

organizado por meio de contribuições de seminários, pesquisas envolvendo universidades, 

estudos e debates com especialistas que se dedicam à Educação Infantil. Nitidamente, 

percebe-se que a redação e as reflexões desenvolvidas pela coleção defendem que as 

professoras da Educação Infantil desempenham um papel fundamental no processo de 

desenvolvimento da criança, especialmente nos primeiros anos de vida. Portanto estes 

profissionais atuam na ampliação do acesso às mais diversas culturas, especialmente quanto 

ao acesso à cultura escrita (BRASIL, 2016).   

 Dessa forma, tendo como baliza os aportes supracitados, tanto as formações, quanto 

as orientações durante as visitas in loco, estão calcadas por documentos que visam a 

qualidade do atendimento às crianças dentro das instituições de Educação Infantil. E, 

pensando nesta qualidade, no ano de 2018 foram intensificadas as formações tanto nas 

reuniões de coordenadoras que ocorrem mensalmente, quanto por meio de formações in 

loco, dentro das instituições e abrangendo todos os profissionais que nelas atuam.  

 A intensificação das formações foi possível devido à reestruturação do 

Departamento de Educação Infantil. Durante esta reestruturação, o Setor de Creches foi 

subdividido em três departamentos. Dois deles ficaram voltados para a organização 

administrativa – prestação de contas, distribuição de vagas e registros das unidades. 

Enquanto isso, a terceira ramificação – O Setor de Creches – ficou incumbida de 

acompanhar a esfera pedagógica das instituições. Dessa forma, esta equipe pôde debruçar-

se em estudos sobre crianças e infâncias e sobre o Curso Leitura e Escrita na Educação 

Infantil e investir numa formação mais intensiva junto às Instituições Parceiras.  

Voltando ao assunto do VIII Intercâmbio Cultural de Creches, vale informar que o 

intuito do evento é possibilitar a troca de experiências sobre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas com os bebês e as crianças bem pequenas nas Instituições Parceiras ao longo 

do ano. Para contextualizar, vale informar que o primeiro encontro ocorreu ano de 2011 

resultante do acompanhamento pedagógico e das formações em contexto iniciados em 2009 

e em função do desejo dos profissionais que atuam nas creches trocarem experiências sobre 

as práticas cotidianas desenvolvidas no cotidiano das instituições que trabalhavam e que 

acreditavam serem exitosas.  
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Dessa forma, desde o início, o Intercambio Cultural de Creches tem como objetivo 

integrar experiências, fomentar discussões e reflexões sobre a prática pedagógica e 

enriquecer as ações no cotidiano das creches. Com o passar dos anos, este movimento criou 

uma identidade própria e uma dimensão pedagógica positiva na perspectiva de valorizar e 

dar visibilidade para o trabalho dos profissionais que atuam nesse segmento.  

 Em setembro do ano de 2018, a Secretaria de Educação organizou o VIII 

Intercâmbio Cultural das Creches de Juiz de Fora com o tema “Práticas de Leitura e Escrita 

na Educação Infantil”. O evento contou com a inscrição das 46 Instituições Parceiras e com 

a participação de um público que girava em torno de 800 profissionais, sendo eles 

educadores, coordenadores, serviços gerais, cozinheiros, auxiliares administrativos, 

profissionais de apoio e auxiliares de turma. Ou seja, todos os profissionais envolvidos com 

o processo educativo das/nas instituições.  

 Este evento contou com apresentações culturais e com a equipe diretiva da 

Secretaria de Educação. Além disso, foi organizado um momento com convidados246 para 

refletir sobre aspectos da infância no mundo contemporâneo, especialmente quanto aos 

direitos de aprendizagens e desenvolvimento das crianças.  

A proposta do Intercâmbio deste ano baseou-se nas práticas pedagógicas que 

valorizassem as produções das crianças no contexto das formações baseadas leitura e na 

escrita na/da Educação Infantil. A exposição dos trabalhos deu-se sob a forma de pôsteres, 

painéis, portfólios e instalações com indicação das turmas no qual foram desenvolvidas e 

um relato do projeto (teia e índice247) contendo fotos com legendas que revelavam um 

trabalho onde as crianças atuam como protagonistas de sua própria aprendizagem. Durante 

o evento também foram selecionadas e premiadas receitas que as cozinheiras desenvolvem 

no cotidiano das instituições.  

Outra prática que envolve o evento é a escolha de projetos que se destacaram ao 

longo do ano. Para dar visibilidade aos projetos selecionados, organizou-se um registro por 

meio de uma filmagem que foi apresentada durante o evento. A gravação permitiu dar 

visibilidade aos trabalhos vivenciados no cotidiano das instituições.  

 
246  Em destaque: Rita de Cassia Freitas Coelho (CAED/UFJF) 

247 Possíveis desdobramentos em um projeto que envolva as diferentes linguagens da infância e que 

atendam aos eixos norteadores das Diretrizes Nacionais Curriculares da educação Infantil (DCNEI). 
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Dessa forma foi possível trazer a importância do registro como documentação e 

como ferramenta para fomentar uma prática comprometida com a educação, especialmente 

no que diz respeito aos bebês e as crianças bem pequenas, conforme defende Gandini; 

Goldhaber (2002, p. 15-151):  

 

Na Educação Infantil, quando documentamos algo, estamos 

deliberadamente optando por observar e registrar os acontecimentos em 

nosso ambiente a fim de pensar e comunicar as surpreendentes 

descobertas do cotidiano das crianças e os extraordinários acontecimentos 

que ocorrem nos lugares em que elas são educadas.  

 

 Dessa forma, as tomadas de gravação trouxeram à tona dois projetos. O primeiro 

deles foi intitulado "Voa passarinho" que surgiu das visitas constantes de pássaros às janelas 

da instituição. O olhar atento das educadoras em perceber a curiosidade das crianças 

permitiu investir em experiências ligadas aos pássaros. Dessa maneira, foram elencadas 

músicas, contação de histórias, teatros, entre outras atividades do interesse das crianças. 

Também foram organizados momentos de observação dos pássaros, confecção de casinhas 

e recipientes para alimentação dos animais. Uma atividade que mereceu destaque foi a 

confecção de pássaros utilizando argila. Nesta proposta, as crianças tiveram oportunidade 

explorar a área externa da instituição e utilizar elementos da natureza para confeccionar 

pássaros para produzir um móbile que ficou exposto na entrada da instituição. Os trabalhos 

foram apresentados às famílias que também participaram de atividades relacionadas ao 

projeto.  

 Nesta mesma creche, merece destaque o envolvimento de todos os funcionários no 

processo de cuidar e educar as crianças. A exemplo, vale citar um funcionário de serviços 

gerais que, com um olhar diferenciado e sensível ao cotidiano da creche e às crianças, 

cantou e tocou no violão uma música de sua autoria que também fora intitulada “Voa 

passarinho”. Inclusive, este funcionário apresentou a canção durante o evento.  

 Já o segundo projeto selecionado recebeu o título de “Era uma vez”. A equipe da 

instituição conta que o tema partiu do interesse das crianças pela literatura, uma vez que o 

livro sempre se faz presente em todas as atividades e espaços da creche. Durante as 

filmagens, as educadoras relataram como as crianças manifestam suas preferências pelos 

livros, a maneira como leem para os colegas. Além disso, relatam sobre o projeto “Mala 
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Viajante”, onde as crianças levam livros para ler com as famílias e também sobre seus 

desdobramentos.  

 Diante da observação do interesse das crianças, as professoras começaram a criar 

estratégias para valorizar ainda mais a potência dos bebês e das crianças bem pequenas se 

tornarem leitores. O vídeo mostra diversos momento em que as crianças estão contando 

histórias para seus pares e participando de teatros elaborados pela parceria entre as crianças 

em parceria com as educadoras.   

Os desenvolvimentos das experiências com literatura foram registrados por meio da 

transcrição de algumas falas, bem como por meio das produções artísticas (desenhos, 

pinturas, colagens, entre outras) das crianças. Foi organizada uma exposição dos trabalhos 

das crianças nas paredes da instituição para apreciação dos responsáveis e, principalmente, 

para que as crianças pudessem reconhecer suas produções.   

Um dos objetivos do projeto consistia na arrecadação de livros de literatura para 

uma “Biblioteca Móvel”.  No entanto, a campanha teve uma repercussão tão significativa – 

com a arrecadação de um grande número de exemplares - que foi possível abarcar um novo 

projeto denominado “A leitura da assas à imaginação”. Este último, consiste em abrir os 

espaços da instituição para que os familiares possam ler enquanto aguardam as crianças e, 

especialmente, ler para/com as suas crianças.   

Diante dos relatos apresentados durante o Intercâmbio, é preciso pensar na 

capacidade das propostas que colocam os bebês e as crianças bem pequenas como sujeitos 

potentes e capazes de participar e produzir cultura e conhecimento.  

Em meio às exposições das outras instituições, percebemos a presença marcante de 

temas que variam entre diversidade e inclusão, contação de histórias, dança e 

musicalização, brincadeiras e faz de conta, alimentação, identidade, natureza entre tantos 

outros. 

Então, como conclusão, observou-se a importância do investimento na formação 

docente baseada nas orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. Portanto, as propostas de trabalho devem ser organizadas de modo que   

  

[...] II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; III - possibilitem às crianças 

experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral 
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e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 

escritos; (BRASIL, 2009, p)  

 

E, em se tratando de diferentes linguagens, é preciso recordar uma linguagem muito 

singular e própria de ambientes de educação e cuidado coletivo de bebês e crianças bem 

pequenas: a linguagem do afeto. É nesta linguagem que se iniciam e se estabelecem outras 

tantas formas de linguagens nas creches. Como os bebês e as crianças bem pequenas falam 

especialmente por meio de seus corpos, é nesta relação que estabelecem os diálogos e 

interações com seus pares e com os adultos de sua referência. Portanto, a linguagem do 

afeto possui princípios essenciais para o desenvolvimento das outras tantas linguagens.   

 Do mesmo modo, é importante falar sobre a produção cultural das crianças e de 

como elas se apropriam da cultura do mundo em que estão inseridas. Ou seja, é preciso 

pensar sobre o modo como as crianças observam e interagem com toda produção cultural 

do meio em que vivem. As crianças já nascem imersas num mundo repleto de elementos 

culturais e se apropriam deles cotidianamente e, de maneira muito potente, vão atribuindo 

significados a este mundo. Portanto, podemos dizer que as instituições que atendem a 

Educação Infantil são espaços privilegiados para ampliar os repertórios culturais das 

crianças. Desse modo, é imprescindível que seja ofertado um refinado arcabouço de 

expressões culturais por meio das brincadeiras, das cantigas, dos poemas, das histórias, de 

literaturas, entre tantas outras.  

Posto isto, conseguimos perceber que as práticas no/do cotidiano das instituições 

que podem – e devem! – aproximar as crianças – desde os bebês – da cultura escrita sem 

que este movimento fira o papel da Educação Infantil e que esteja de acordo com os 

documentos que a norteiam. E que isto ocorre em diversos momentos. Entre eles, vale citar 

que, quando as crianças têm oportunidade de ouvir e contar histórias elas têm ampliadas 

suas oportunidades de participarem e de se apropriarem da cultura, especialmente quanto à 

cultural oral. Ao desenhar – sob a forma de riscos e rabiscos – a criança traz para o papel 

uma narrativa potente e tem a “possibilidade de representar graficamente objetos, 

movimentos, gestos, ideias, o desenho apresenta-se como precursor da escrita. As 

especificidades da escrita já se anunciam no desenho das crianças.” (BRASIL, 2016, Cad. 

3, p. 99).  



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1647  

 

De modo igual, foi possível perceber que quando se fala de Leitura e Escrita na 

Educação Infantil, espera-se que o trabalho verta para uma proposta significativa, onde as 

crianças percebam sua função social. Também é igualmente importante que as crianças 

percebam, tanto a leitura quanto a escrita, como parte integrante de seu universo. Isso 

porque, desde bebês, as crianças estão imersas numa cultura letrada e se apropriam dessa 

linguagem dia após dia, sempre tendo em mente que  

 

[...] o objetivo da Educação Infantil não é a alfabetização stricto sensu. 

Embora crianças da pré-escola possam se alfabetizar por interesse particular 

a partir das interações e da brincadeira com a linguagem escrita, não cabe à 

pré-escola ter a alfabetização da turma como proposta. Na Educação 

Infantil, muito mais importante do que, por exemplo, ensinar as letras do 

alfabeto é familiarizar as crianças, desde bebês, com práticas sociais em que 

a leitura e a escrita estejam presentes exercendo funções diversas nas 

interações sociais; é dar-lhes oportunidade de perceberem lógicas da escrita 

tais como sua estrutura peculiar (não se fala como se escreve), sua 

estabilidade (as palavras não mudam quando a professora lê uma história) e 

os múltiplos papéis que desempenha nas sociedades contemporâneas 

(utilitário e estético) (BRASIL, 2016, Cad. 3, p. 26) 

 

Portanto, a apropriação da leitura e da escrita deve ocorrer de forma processual e 

respeitando as especificidades e os interesses das crianças e de maneira diversificada. 

Inclusive, isto é o que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil:  

 
As propostas curriculares da Educação Infantil devem garantir que as 

crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens, 

reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria 

cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse 

processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas 

infantis. (BRASIL, 2009, p. 15)  

 

Sendo assim, não há mais espaço para uma educação que deixe de lado as 

especificidades e as singularidades das crianças. Neste sentido, destaca-se que a visão de 

que cada criança é única e que a relação com ela será marcada por muitas surpresas e 

desafios, que estarão nos aguçando em todos os momentos. Isso nos permite uma prática 

que não seja balizada pelas certezas de um adulto que já sabe predizer o que vai acontecer 

nessa relação.  
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Dessa forma, reafirmamos a importância da Educação Infantil como um direito da 

criança enquanto uma conquista legal com o objetivo de buscar uma educação de qualidade 

para todos. Inclusive - e especialmente! - os bebês e as crianças bem pequenas, sujeitos 

ainda tão invisibilizados.  
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Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar o processo de mediação de uma professora para o 

desenvolvimento da escrita dos/as alunos/as em uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental e suas 

implicações na formação de produtores de texto. Para isso, estamos desenvolvendo uma pesquisa 

em uma escola da rede pública municipal de São Luís – MA, tendo como sujeito da pesquisa a 

professora. do referido ano e sua respectiva turma. Adotamos como instrumento de geração de 

dados a observação participante. Os resultados parciais mostram uma compreensão deturpada do 

uso da escrita, o que funciona como grande entrave ao desenvolvimento do processo de escrita das 

crianças, logo o papel mediador da professora não ocorre, prejudicando a formação de produtores 

de textos. A forma de ensinar da professora desconsidera a interferência das crianças na construção 

de uma escrita socialmente relevante.  

 

Palavras- chaves: Escrita. Mediação Docente. Produção de Texto.  

 

 

Introdução 

 

 Na atualidade, o contexto educacional brasileiro apresenta, em todos os seus 

níveis, os efeitos do insucesso e da exclusão escolar que são justificados pelos 

apontamentos das altas taxas de analfabetismo, repetência e evasão escolar.  Nesse cenário, 

a alfabetização inicial, como responsável pelos processos de ensino da leitura e da escrita 

tem se destacado historicamente como um desafio constituindo-se em matéria básica de 

muitas pesquisas na área educacional.  

Há décadas, o referido assunto continua sendo alvo de discussões no meio 

acadêmico e educacional, pois, resultados de provas nacionais, como o divulgado pelo 
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Sistema Nacional de educação Básica- SAEB alardeia que grande parte dos alunos conclui 

o Ensino Fundamental sem se apropriar efetivamente da escrita, competência necessária 

para sua plena participação nas diversas esferas de atividade da vida em sociedade.   

 

Como objeto cultural, entendemos que, no processo de escolarização, a escrita 

deve ser ensinada intencionalmente, ou seja, a criança, por meio da mediação do professor, 

aprende a reproduzir para si todas as habilidades que abrangem essa atividade, que se 

tornam mais complexas de acordo as demandas de cada sociedade. Dessa forma, escrever 

não significa simplesmente tomar nas mãos papel e lápis para codificação das ideias. 

Supõe, na verdade, um processo de preparação que ganha coerência a medida em que as 

crianças compreendem a função social da escrita. 

Nesse contexto, importa destacarmos a figura do/a professor/a como 

mediador/a do conhecimento. Geralmente, são das relações estabelecidas em sala de aula e 

das decisões tomadas por esse profissional, responsável em coordenar o processo ensino e 

aprendizagem, que resultados significativos podem ocorrer no processo de escrita das 

crianças ou tornar-se apenas um objeto para fins escolares, na qual o que conta é a mera 

tarefa de realizá-la, mesmo desprovida de significado e motivação.  

Mediante o exposto, o presente artigo tem por objetivo investigar o processo de 

mediação de uma professora para o desenvolvimento da escrita dos alunos em uma turma 

do 3º ano do Ensino Fundamental e suas implicações para a formação de produtores de 

textos. Para realização deste estudo, que ainda se encontra em fase de andamento, adotamos 

como instrumento de geração de dados a observação participante, tendo como sujeito da 

pesquisa  a professora do 3º ano e sua respectiva turma.  

Os fundamentos teóricos apoiaram-se  nos estudos de Antunes (2003), Geraldi 

(2015), Jolibert; Jacob (2006), Mello (2003); Smolka(2012); Volóchinov (2017), Vygotsky 

(1995), entre outros, uma vez que consideramos não ser possível pensar o ensino da escrita 

nos dias atuais sem estabelecer um diálogo constante e contínuo com os enunciados desses 

interlocutores.  

Como forma de atingir o objetivo proposto, organizamos a exposição em dois 

momentos. No primeiro, situamos algumas reflexões sobre a apropriação da escrita e a 
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mediação. No segundo, adentramos especificamente nas discussões acerca da pesquisa 

realizada.  

 

 

A apropriação da escrita e a mediação 

 

Dentro da abordagem teórica da Psicologia Histórico-Cultural (LEONTIEV 

2004; VYGOTSKY, 1995) , o homem é considerado como  um sujeito social num processo 

em que a cultura é algo fundamental da constituição da natureza humana. Nesta perspectiva 

do desenvolvimento humano, que é reflexo de uma determinada visão de mundo, parte-se 

do entendimento de que a mera sobrevivência física do homem e a sua consequente 

reprodução biológica, garante a continuidade da espécie humana, mas não a reprodução do 

gênero humano. Dessa forma, o processo de formação humana é compreendido a partir de 

sua natureza social, e não biológica. Argumentando nessa direção, Melo (2003, p.) explica 

que: 

 
Diferentemente de outros animais -que trazem, ao nascer, 

hereditariamente dado ao conjunto de qualidade que vão desenvolver na 

idade adulta-, o homem precisa aprender as qualidades humanas que 

poderá desenvolver. O fato de carregarem consigo as qualidades 

necessárias a vida adulta pode parecer uma vantagem aos animais, no 

entanto, isto determina que os animais não se desenvolvem para além 

daquelas habilidades, capacidades e aptidões que já lhes vem dadas 

biologicamente.[...] já o ser humano, sem as qualidades humanas dadas 

biologicamente , precisa aprendê-las e as aprende sempre com a geração  

com que convive e no mundo em que vive.   

 

Inserido num contexto cultural historicamente constituído, o homem, desde o 

seu nascimento, está imerso em um sistema de significações sociais. Nesse sentido, a 

apropriação da cultura não lhe é dada imediatamente, já que requer a compreensão de  

mecanismos internos acumulados e incorporados com o objetivo de atender as demandas 

sociais estabelecidas. Leontiev (2004, p.180) destaca que“[...] o seu resultado é a 

reprodução pelo indivíduo, das aptidões e funções humanas, historicamente formadas”. 

Assim sendo, no processo de apropriação das ações especificamente humanas, 

o homem não cria novos usos para os objetos existentes no seu meio, mas aprende a utilizá-

los repetindo seu uso social. Para isso, torna-se necessário a mediação de um parceiro mais 
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experiente que demonstre seu uso ou que o instrua verbalmente. É através do que se 

aprende, em todas as relações, que os indivíduos produzem, se apropriam e transformam as 

diferentes atividades em circulação no contexto social em que se encontram, e as 

internalizam como modos de elaboração próprios, constituindo-se como sujeito.  

 

Sobre esse assunto, Fontana (2000, p.12) aponta que: 

 

 
Ao serem internalizados, os modos de ação, papeis e funções socias (na 

interação) passam para o controle do sujeito, possibilitando-lhe dirigir o próprio 

comportamento. A possibilidade de auto- regulação é um dos aspectos essenciais 

do desenvolvimento, uma vez que redimensiona e re-organiza a atividade mental. 

As funções psicológicas elementares(conceito utilizado por Vygotsky para se 

referir às funções psicológicas que vêm do capital genético da espécie, da 

maturação biológica) vão sendo transformadas em funções mediadas, 

conscientes, deliberadas.  

 

Dessa forma, entende-se que a origem das transformações que acontecem na 

criança, no decurso do seu desenvolvimento, está nas vivências que se estabelecem nas 

relações. O contexto oferece à criança formas já elaboradas de conhecimento, formas 

ideias, que, ao se relacionarem com as formas primárias que a criança apresenta, 

proporcionam o seu desenvolvimento. Logo, a aprendizagem e o desenvolvimento estão 

diretamente relacionados, das interações com o meio, a criança aprende observando, 

experimentando e imitando as ações partilhadas pelo outro, integrando-se, assim, 

ativamente, as formas de atividade consolidadas de sua cultura (VYGOTSKY, 1995). 

No que se refere às interações escolarizadas, o/a professor/a representa uma 

figura responsável pelos processos de humanização dos/das seus/suas alunos/as. Através do 

planejamento e organização do trabalho educativo, este profissional pode intencionalmente 

propor situações de ensino e aprendizagem que possibilitem avanços no desenvolvimento 

da sua turma.  

Para Mello (2003, p. 32), a ação docente é de grande relevância, pois sua tarefa, 

[...] é mediar, para as novas gerações, o acesso à cultura e, com isso, a 

possibilidade de reprodução, em cada criança, das aptidões humanas que são 

produzidas pelo conjunto dos homens e que, sem a transmissão da cultura, não 

aconteceria [...]. 

 

A mediação está associada ao processo de transmissão da cultura por um 

parceiro mais experiente, o qual deve possibilitar a quem se apropria desta cultura 

compreendê-la e reproduzi-la com o fim para o qual foi criada.  Nesse sentido, a mediação 
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docente interfere de maneira significativa na qualidade das relações estabelecidas entre as 

crianças e o objeto do conhecimento.   

De acordo com Fontana (2000, p.22)  para as crianças  

[...] essa relação de mediação também é explícita. Ela tem uma imagem, 

socialmente estabelecida, do papel do professor e do papel que é esperado dela 

nesse contexto: realizar as atividades propostas, seguindo as indicações e 

explicações dadas [...]  

 

No entanto, no cotidiano das salas de aula, muitos professores se sentem 

desafiados no processo de alfabetização das crianças, pois “Como possibilitar a inserção 

das crianças que não chegam à escola familiarizadas com as práticas de leitura e escrita. 

Como ‘tornar’ a escrita parte da vida dessas crianças? [...]” (GOULART; SOUSA, 2015, 

p.46). 

A vida em uma sociedade grafocêntrica é caracterizada pelo contato com textos 

dos mais variados gêneros discursivos, definidos por Bakhtin (2016) como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados”. As crianças imersas nesse meio estão 

constantemente expostas a textos representativos de gêneros que circulam socialmente e 

que lemos com frequência. Mesmo que em seus lares não haja a prática diária da leitura e 

da escrita, o seu entorno lhes possibilita o contato direto com a escrita nas suas mais 

diversas formas e suportes.  

Essas experiências, entretanto, não são suficientes para que as crianças se 

apropriem efetivamente da escrita.“[...] Não se aprende espontaneamente a ler nem a 

escrever. Ninguém o faz sem que lhe seja ensinado intencional e explicitamente[...]” 

(CURTO; MURILLO; TEIXIDÓ; 2000, p.63). Embora o saber espontâneo infantil elabore 

aproximações em relação à leitura e à escrita, tal conhecimento não é suficiente para as 

crianças interagirem com o outro, já que se trata de um objeto cultural que, [...] “só pode ser 

apreendido pelos processos reflexivos e cognitivos do sujeito mediados pelos professores 

(ou interlocutores experientes), no contexto de situações comunicativas e práticas 

sociais[...].” (COLELLO, 2014, p.177). 

É tarefa da escola ensinar a ler e a escrever. Nesse contexto, o/a professor/a faz 

a escolha por uma forma de ensinar, o que abrange a seleção de materiais, atividades e 

estratégias. É na forma como a mediação é conduzida que se estabelecerá como as crianças 

aprenderão a escrever: se através de uma aprendizagem artificial ou como construção de 
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enunciados. Dessa forma, o processo de mediação é fundamental para o desenvolvimento 

das crianças nesta atividade que norteia as nossas ações no mundo 

Conforme esclarece Bajard (2007, p.105):  

É imprescindível – desde as primeiras descobertas feitas por meio do dédalo dos 

níveis da língua escrita – convidar a criança a escrever [...] sem esperar qualquer 

domínio como pré-requisito. É apenas através da produção de texto que se realiza 

plenamente a apropriação da língua escrita. Saber ler é uma riqueza, saber 

escrever é um poder. A necessidade de escrever é um ato de apropriação da 

cultura em geral e da língua escrita em particular, pelo qual a criança reinveste 

suas descobertas.    
 

A escrita, como toda atividade interativa, existe para cumprir vínculos 

comunicativos com o outro, bem como, favorecer uma mudança na vida cultural das 

pessoas. Quando escrevemos, na verdade, escrevemos para alguém, com quem interagimos 

na intenção de compartilhar uma mensagem, ideia ou informação. Mesmo sem a presença 

do interlocutor durante as etapas que constituem a elaboração do dizer, é necessário que 

este sirva como parâmetro das decisões que serão tomadas pelo autor do texto, pois se trata 

de uma atividade que envolve parceria e envolvimento entre os sujeitos, para que haja a 

comunhão das ideias. (ANTUNES, 2003). 

Smolka (2012) apoia o ensino da escrita como um momento essencial da 

aprendizagem da língua em que a criança vai aprendendo, simultaneamente à aprendizagem 

da técnica da escrita, utilizar, experimentar e registrar, sem medo de errar, o que pensa e 

que desejam, desde o início do processo alfabetizador considerando os aspectos sociais de 

usos da língua.  No dizer desta autora: 

As crianças aprendem a escrever, escrevendo e, para isso, lançam mão de 

vários esquemas: perguntam, procuram, imitam, copiam, inventam, 

combinam.... As crianças aprendem um modo de serem leitoras e 

escritoras porque experimentam a escrita nos seus contextos de utilização. 

Deste modo, as crianças não escrevem para o professor corrigir. Elas 

usam, praticam a leitura e a escrita. ” (SMOLKA, 2012, p. 150-151) 

 

Ao postular que o enunciador divide necessariamente o momento de escrita 

com o outro, a partir de uma determinada intenção, e com isso, espera do interlocutor uma 

atitude responsiva, Volóchinov (2017) defende a concepção de língua como lugar de 

interação, sublinhando o caráter ativo dos sujeitos. Nessa dimensão, a escrita, como uma 

das formas de interlocução humana, está condicionada por relações dialógicas na esfera 

social. Assim sendo, como é próprio das situações de ensino e aprendizagem, a mediação 



Anais do IV Congresso Brasileiro de Alfabetização - Conbalf 
 

  1655  

 

do professor deve possibilitar um trabalho com a escrita como atividade interativa de 

expressão.  

 

A Mediação da Professora na sala de aula 

 

Como situamos na Introdução deste artigo, nosso objetivo é analisar o processo 

de mediação de uma professora para o desenvolvimento da escrita dos alunos em uma 

turma do 3º ano do Ensino Fundamental e suas implicações na formação de produtores de 

texto. Para realização da presente investigação, escolhemos uma escola da rede pública 

municipal de São Luís MA. Os sujeitos da pesquisa constituem-se pela professora do 3º ano 

e sua respectiva turma.  Nesse sentido, o nosso olhar, voltado para a escola, tem como 

direcionamento a seguinte questão:  Como a mediação da professora tem contribuído para o 

processo de desenvolvimento da escrita dos alunos na turma do 3º ano do Ensino 

Fundamental? 

Para gerar os dados iniciais, utilizamos a observação participante, visto que seu 

uso possibilita o contato direto do/a pesquisador/a com o fenômeno observado Nesse caso, 

o/ a pesquisador/a integra-se no contexto do grupo que pretende estudar, para tentar 

conhecê-lo, observando as suas particularidades concretas, sua percepção e os significados 

atribuídos por este ao objeto de estudo nas manifestações do cotidiano. Como nossa 

intenção é estar em contato próximo com os sujeitos para podermos conhecer o contexto no 

qual estão inseridos e, assim, identificar suas reais necessidades, acompanhamos a rotina da 

turma do 3º ano do Ensino Fundamental, na condição de observadoras participantes.  

Entendemos que o contexto em que os sujeitos da pesquisa se situam, é mais do 

que  

[...] um mero cenário que pode ir mudando sucessivamente – ele faz parte 

do retrato, emprestando vida à imagem retratada pelo investigador [...] é 

um espaço e um tempo cultural e historicamente situado, um aqui e agora 

específico [...] pode ser visto como uma arena, delimitada por uma 

situação e um tempo, onde se desenrola a atividade humana. É uma 

unidade de cultura. (GRAUE; WALSH, 2003, p. 25).  

 

Durante o mês de abril e maio, fizemos um total de doze observações.  Em 

relação à professora, registramos informações referentes à sua formação inicial e 

continuada, à rotina desenvolvida na sala de aula, à organização do espaço, ao 
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relacionamento com os alunos e à metodologia utilizada, principalmente, no trabalho com a 

produção de textos nas aulas. Em alguns momentos durante as observações, quando 

conveniente ou solicitado, auxiliamos as crianças com as atividades propostas, pois 

demonstravam dificuldade na compreensão; contudo, nos limitamos apenas ao papel de 

auxiliar.  

Na sala de aula do 3º ano, lócus do nosso estudo, observamos que a ação da 

professora no que se refere ao processo de escrita se resume as propostas presentes nos 

livros didáticos e as atividades xerocopiadas. As crianças são solicitadas a registrarem as 

respostas dos exercícios contidos nos livros didáticos, as atividades expostas no quadro e, 

principalmente, a registrarem diariamente a agenda com as atividades enviadas para casa. 

Durante as observações, presenciamos um trabalho voltado a  escrita com a finalidade de 

produzir um cartão para o dia das mães. 

Nesse caso, não há mediação, uma vez que “para se apropriar das aptidões, 

capacidades e habilidades cristalizadas nos objetos, a criança precisa reproduzir com o 

objeto a atividade para a qual o objeto foi criado.” (MELLO, 2003, p.30). Ao contrário, na 

situação evidenciada as atividades tornam-se [...] estéril e estática, porque é baseada na 

repetição, reprodução, na manutenção do status quo. Funciona como um empecilho, um 

bloqueio à transformação e à elaboração do conhecimento crítica[...](SMOLKA, 2012, 

p.65).   

No que se refere mais especificamente aos trabalhos com a produção de textos, 

estes são inexistentes no cotidiano escolar. Quando é solicitado aos alunos que produzam 

textos escritos, eles têm como referência datas comemorativas ou cópia de textos 

trabalhados. Um fato curioso nas produções dos alunos é que muitos deles sempre iniciam 

o texto com a expressão “Era uma vez”. Nestas produções, percebemos as suas dificuldades 

na organização das ideias, pois apresentam frases incompletas, o que impossibilita a 

compressão do texto. Escrevem exclusivamente para a professora, cujos textos são 

corrigidos levando em consideração sempre os erros ortográficos.  

Geralmente, a professora trabalha com os textos do próprio livro didático e, em 

sequência, os exercícios de compreensão e interpretação textual, seguindo exatamente o 

que propõe o livro didático.  A sua forma de ensinar revela a presença de ideias subjacentes 
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à tarefa de ensinar que desconsideram o processo de interlocução das crianças, as demandas 

e as atuais condições destas fora da escola, e, por isso mesmo, devem ser repensadas.  

 

QUADARO 01: Síntese do trabalho realizado com a produção de textos em sala de aula 

 

EXPERIÊNCIAS DOS/AS ALUNOS/AS COM O PROCESSO DE ESCRITA DE 

TEXTOS 

* O que escrevem? 
* Exercícios do livro,  Exercícios colocados no 

quadro, textos sobre datas comemorativas.  

* Por que escrevem? * Para treinar a escrita. 

* Para quem escrevem? * Para a professora. 

* Como escrevem? * No caderno e usando sempre o lápis. 

* Como são selecionados os textos? 
* A professora segue as orientações do livro 

didático.  

* Como são apresentados os textos? 
* Por meio da vocalização realizada pela 

professora. 
FONTE: Quadro elaborado pelas pesquisadoras, a partir da observação participante 

 

Sobre esse assunto, Jolibert e Jacob (2006) ressaltam que escrever é elaborar 

mensagens reais, isto é, com intencionalidade e interlocutores, a quem todo texto deve 

adequar-se. Para isso, faz-se necessário a mobilização de recursos linguísticos que 

possibilitem [...]enfrentar um tema, definir um projeto de dizer no interior deste tema, 

selecionar um gênero discursivo e transacionar com o estilo próprio do gênero, o estilo 

próprio do autor e o estilo suposto adequado para os interlocutores[...] (GERALDI, 2010, 

p.67). Mas, o funcionamento desses recursos está condicionado a um processo de 

preparação que abrange o convívio com universo da escrita, a leitura de textos autênticos e 

a prática da discussão, elementos fundamentais na formação do sujeito escritor.  

Dessa forma, é fundamental a orientação do/a professor/a em todo processo e sua 

intervenção. O ideal é que o/a professor/a, em seu papel de mediador/a crie, com as 

crianças, atividades de produção escrita vinculadas de sentido e integradas de experiências, 

para que elas organizem seu processo de elaboração mental. Só assim, será possível 

garantir que o ensino da escrita na escola “se apresentará, não como hábitos de mãos e 

dedos, mas como uma forma de linguagem nova e complexa. ” (VYGOTSKY, 1995, p.144, 

tradução nossa).  

 

Considerações Finais 
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Neste estudo, percebemos uma compreensão deturpada da função social da 

escrita e seu uso, o que funciona como grande entrave ao desenvolvimento do processo de 

escrita das crianças. A forma de ensinar da professora desconsidera a interferência das 

crianças na construção de uma escrita socialmente relevante. O trabalho voltado 

unicamente com os textos do livro didático e exercícios xerocopiados desvinculados de 

qualquer contexto comunicativo são atividades que exercitam aspectos não importantes da 

língua, tornado o processo de escrita vazio de sentido, ou seja, sem responder a um 

contexto social especifico.  

Nessa perspectiva, percebemos que o ensino desenvolvido na sala de aula 

pesquisada, não tem contribuído para o desenvolvimento da escrita das crianças, logo não 

possibilita a formação de alunos produtores de textos, pois as propostas de ensino se 

restringem a reações mecânicas que não propiciam a reflexão do objeto, bem como, 

experiências carregadas de sentido. O trabalho conduz à inibição do processo dialógico 

entre a professora, as crianças e o objeto, em vez de permitir a construção de escritas de 

textos socialmente relevantes, tem um efeito contrário de deturpar o sentido dessa atividade 

como interativa de expressão, o que dificulta a formação de produtores de texto.  

Finalizamos, defendendo a necessidade do processo de escrita ser uma 

atividade interativa que supõe parceria e envolvimento entre os sujeitos, especialmente 

professor e alunos, para que ocorra a manifestação das ideias, intenções ou o que 

almejamos compartilhar com o outro. Assim sendo, requer do professor reflexões 

constantes para organizar e mediar situações de aprendizagem que atendam às necessidades 

das crianças para se comunicarem por escrito. 
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Trajetoria da alfabetização no Brasil: 1889-2012 
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Resumo: O trabalho objetiva apresentar um histórico dos métodos e teorias que permearam as 

tematizações, normatizações e concretizações da alfabetização no Brasil entre 1889 e 2012. 

Utilizou-se de análise bibliográfica para discutir-se a formação do alfabetizador e seu fazer 

pedagógico. Constataram-se quatro marcos distintos: I. Alfabetização na República Velha 

(1889-1930), II. A busca pela industrialização e urbanização do Brasil e o processo de 

alfabetização (1930-1980), III. Redemocratização e desmetodização da alfabetização (1980-

2003) e IV. A remetodização da alfabetização (2003-2012)? Perpetuou-se durante este período a 

dicotomia entre os pensadores da alfabetização e seus executores, intensificando-se 

paulatinamente um modus operandi automatizado e voltado à formação do indivíduo que atenda 

adequadamente às demandas do mercado. Conclui-se que a política de alfabetização adotada é 

de caráter neotecnicista, fundada sob a égide das teorias de responsabilização, meritocracia e 

gerencialismo, com primazia da técnica em detrimento da conscientização político-ideológica. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Métodos. Perspectivas teóricas. 

 
 

Introdução 

 

Frago (1993) ressalta que apesar da escrita potencializar o desenvolvimento 

científico, tecnológico e psicossocial, sua supervalorização intensifica a divisão de 

classes, pois, a escola com seu modelo de língua culta e sua maneira vazia de ensiná-la 

às novas gerações a destitui de seu significado e cria uma geração de analfabetos 

secundários que, apesar de dominarem o código escrito, não o compreendem e, 

consequentemente não o utilizam para acessar novos conhecimentos. 

De acordo com Tfouni (2010), a escrita é um produto cultural, desenvolvido pela 

humanidade através de milhares de anos e está intimamente relacionada ao poder, sua 

difusão e uso relacionam-se a fatores políticos, econômicos e sociais, por isso, apresenta 

dupla e antagônica função: difusão ou ocultamento de ideias acrescenta-se aqui uma 

terceira funcionalidade para este conhecimento, a distorção de um pensamento com o 

intuito de dificultar ou mesmo impedir sua real compreensão e uso. 
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O objetivo desta pesquisa é apresentar um histórico das mudanças e das 

constâncias nas teorizações, tematizações, normatizações e concretizações do processo 

de alfabetização no Brasil, desde o início da Proclamação da República, marcado, 

segundo Mortatti (2000) por um intenso embate entre os defensores dos métodos 

sintéticos e analíticos até o ano de 2012, ano de encerramento da Década das Nações 

Unidas para a Alfabetização (2003-2012) declarada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em assembleia realizada no dia 19 de dezembro de 2001, a qual trazia 

como slogan Alfabetização como Liberdade.  

O presente trabalho é fruto de pesquisa qualitativa realizada através de análise 

bibliográfica e está dividido em quatro seções, cada uma representativa de mudanças 

políticas e econômicas significativas no contexto brasileiro entre os anos de 1889 e 

2012, que acarretaram transformações no modo de teorizar, tematizar e normatizar o 

processo de alfabetização no país, ainda que na prática não se tenha observado 

mudanças muito significativas na área. Na primeira seção “Alfabetização na República 

Velha (1889-1930)” discute-se o embate que se deu entre os defensores do método 

‘moderno’, o analítico em relação ao ‘antigo’, sintético; na seção dois, “A busca pela 

industrialização e urbanização do Brasil e o processo de alfabetização (1930-1980)”, 

discutir-se-á a influência positivista nos discursos sobre alfabetização e o enfoque 

atribuído aos Testes ABC como meio de medir cientificamente a prontidão ou não para a 

inserção das crianças em salas de alfabetização; a próxima seção, “Redemocratização e 

desmetodização da alfabetização (1980-2003)” traz a discussão da mudança de foco do 

‘como se ensina’ para o ‘como se aprende a ler e escrever’ a partir das pesquisas de 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky a despeito da psicogênese da língua escrita; a quarta e 

última seção trata-se de uma inquietação trazida por Mortatti (2000) em sua obra “Os 

sentidos da Alfabetização", expressa através de um questionamento “A remetodização 

da alfabetização (2003-2012)?”, buscar-se-á uma resposta à pergunta através da 

pesquisa realizada por Melo (2015). 

Alfabetização na República Velha (1889-1930) 

 

Cunhada na teoria positivista, a educação no período da República Velha (1889-

1930) configurava-se como utilitarista, pragmática e racional, o processo de 

alfabetização foi influenciado por teóricos que defendiam a substituição dos antigos, 

métodos sintéticos, (soletração ou alfabético, silabação e fônico), pelo moderno, método 
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analítico da palavração e posteriormente, este passou a ser questionado e buscou-se sua 

substituição pelos métodos mais modernos, também analíticos, porém, da sentenciação 

e da historieta (MORTATTI, 2000). 

Os métodos sintéticos, soletração ou alfabético, silábico e fônico, iniciavam a 

alfabetização da parte para o todo e foram muito utilizados até a década de 1890 sendo 

repudiados com o advento da república. No método da soletração, o aluno deveria 

inicialmente aprender os nomes das letras, soletra-las e só então decifrar o escrito, 

através do método silábico, se fazia necessário decorar todo o silabário de modo que se 

lesse as sílabas de uma palavra, para depois decodifica-la e no fônico, iniciava-se o 

processo através da aprendizagem dos sons das letras para posteriormente organizá-los 

de forma a compreender uma escrita (MORTATTI, 2000). 

Com o advento da república, os métodos sintéticos foram considerados antigos e 

a nova ordem social necessitava de métodos modernos para alfabetizar. Diferentemente 

dos sintéticos, os métodos analíticos partiam do todo às partes, ou seja, de palavras, 

frases ou histórias e não de letras, sílabas ou sons. O primeiro método analítico 

apresentado na Cartilha de João de Deus na década de 1890 trazia como ponto de 

partida para o processo de alfabetização uma lista de palavras a ser decorada, 

posteriormente este método, analítico e ‘moderno’, foi questionado por defensores dos 

métodos ‘mais modernos’, também analíticos, porém denominados de método da 

sentenciação e método da historieta (MORTATTI, 2000). 

Mortatti (2000) observa que no método analítico da sentenciação o processo de 

alfabetização iniciava-se pela decoração de frases e que posteriormente surgiu também 

o método analítico da historieta, onde a memória deveria ser capaz de absorver uma 

pseudo-história, construída para ensinar a ler e escrever. Tanto as frases quanto as 

histórias utilizadas remetiam ao patriotismo, ao asseio e a questão de gênero, incutindo-

se nas crianças, o amor pela pátria, o respeito pela ordem, o compromisso para com o 

progresso e o estereótipo “adequado” a cada gênero. 

A principal diferença apontada por Mortatti (2000) entre o método moderno, da 

palavração, e os mais modernos, da sentenciação e da historieta, consistia no tipo de 

produção escrita que a criança devia decorar para alfabetizar-se, lista de palavras, frases 

ou pequenas histórias, todas construídas para o ensino da leitura e da escrita, portanto, 

descontextualizadas dos gêneros textuais que nos deparamos na realidade social.  
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Durante os anos finais do século XIX e iniciais do XX houve grande 

preocupação no campo educacional para com a superação do empírico pelo científico, o 

que no campo da alfabetização concretizou-se pelo embate entre os adeptos aos métodos 

antigos e modernos ou destes com aqueles que pregavam os métodos mais modernos. 

Essa discussão fez com que a formação dos professores alfabetizadores contemplasse 

conhecimentos das áreas da “[...] ‘pedagogia moderna’, da psicologia e da biologia, a 

fim de que, os envolvidos neste processo descobrissem a ‘melhor’ maneira de ensinar 

uma criança a ler e escrever” (MELO, 2015, p. 36). 

Romanelli (2012) ressalta que o Brasil desde os primórdios importou modelos 

educacionais inicialmente europeus e posteriormente norte-americanos, o que se 

comprova pela criação em julho de 1890, na cidade de São Paulo, nos padrões da 

Training School dos norte americanos, a Escola-Modelo do Carmo e em 1896 o Jardim 

de Infância a ela vinculado, os quais, devido às influências políticas e econômicas do 

estado de São Paulo, serviram como modelo às demais escolas de formação de 

professores de primeiras letras, bem como, ao treinamento das normalistas. 

De acordo com Mortatti (2000), através das escolas modelos do estado de São 

Paulo institucionalizaram-se as primeiras normatizações a respeito do método analítico. 

Cartilhas, relatos de experiência e traduções foram difundidas dali para todo o Brasil, o 

método analítico foi divulgado como o cientificamente verdadeiro, materiais didáticos e 

normatizações eram coerentes a ele e, aos professores alfabetizadores, cabiam acatá-lo e 

segui-lo rigorosamente segundo seus manuais de aplicação. 

Observa-se já neste período a separação entre teoria e prática, entre os 

pensadores dos métodos de alfabetização  e seus reais executores, tanto que, em 1920 a 

Reforma Sampaio Dória (Lei n. 1750) ao instituir a autonomia didática, atribuiu ao 

professor a liberdade de escolha do método de ensino e do livro didático, desde que 

ambos estivessem “[...] em conformidade com as ´leis do espírito [da criança] em 

formação´ e com as bases oficiais estabelecidas a fim de assegurarem a unidade” 

(MORTATTI, 2000, p.132). 

Essa dissociação entre o pesquisar e produzir conhecimentos na área da 

alfabetização e a prática docente intensificou-se, tanto que, Mortatti (2000) caracteriza 

este período de ampla difusão dos Testes ABC, criados por Lourenço Filho, como 

bússola da alfabetização.  
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A busca pela industrialização e urbanização do Brasil e o processo de alfabetização (1930-

1980) 

Desde Vargas até o findar da ditadura militar (1930-1985) observou-se, segundo 

Romanelli (2012), a intensificação do desequilíbrio entre os campos econômico e 

educacional, percebeu-se uma defasagem entre os conhecimentos ensinados na escola e 

as necessidades desenvolvimentistas, almejava-se após a Revolução de 1930, não 

apenas derrubar o poder oligárquico, bem como promover uma renovação intelectual 

em diferentes campos sociais e difundir o ensino em seus diferentes graus e 

modalidades. 

Romanelli (2012) deflagra que, a partir de 1930, intensificou-se a cada governo 

a busca pelo desenvolvimento industrial e econômico do Brasil, mas sua efetivação se 

deu por meio da disseminação de uma ideologia liberal de linearidade entre 

desenvolvimento econômico e escolarização, divulgando-se a falsa ideia de que a 

industrialização brasileira acarretaria simultaneamente o bem estar-social de sua 

população como um todo. 

Por ser um período longo, vários acontecimentos marcaram o campo 

educacional como, O Manifesto dos pioneiros da educação nova (1932), que almejava, 

segundo Zaccur (2011), a instauração de um ensino laico, misto, gratuito e obrigatório, 

através de um processo educativo fundamentado em um plano nacional que não servisse 

aos interesses de uma determinada classe, sendo seu ponto fraco a grande preocupação 

didático-pedagógica imbuída de uma concepção neutra de educação. 

A promulgação das Leis Orgânicas de Ensino em 1942 que deram origem a 

Reforma Capanema, caracterizando-se esta como o primeiro sistema de ensino 

brasileiro organizado em primário, secundário e profissional, o qual, segundo 

Ghiraldelli Júnior (2009), através da oferta de poucas vagas e da obrigatoriedade do 

pagamento do caixa escolar instituiu um dualismo educacional, pois, além das 

dificuldades socioculturais impostas pela grande massa para se alfabetizar a questão 

econômica veio a dificultar-lhes ainda mais o acesso e a permanência na escola.  

De acordo com Ghiraldelli Júnior. (2009), em 1961, após 14 anos desde a data 

do primeiro projeto e do Manifesto dos Educadores, mais uma vez convocados (1959), 

promulgou-se a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4024/61, 
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aprovada com mais de duzentas alterações e considerada por Florestan Fernandes como 

uma derrota popular e uma traição por parte de João Goulart para com as forças 

democráticas e populares nacionais. 

Romanelli (2012) destaca que dez anos depois se decretou a segunda Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 5692/71 que reformou os ensinos de 

primeiro e segundo graus, atuais, Ensino Fundamental e Médio, e promulgou-se o Plano 

Nacional de Desenvolvimento, divulgando-se a educação como prioridade nacional. 

De acordo com Ghiraldelli Júnior (2009), a prioridade militar foi reprimir e 

privatizar o ensino, excluindo dele uma parcela significativa da população, destinando a 

esta um ensino profissionalizante, técnico e acrítico, bem como desmobilizar o 

magistério, dentre tantas outras atitudes autoritárias e arbitrárias a serviço de uma elite 

dominante. 

A grande preocupação dos militares era a formação técnica dos trabalhadores, 

tanto que se quadruplicaram os investimentos públicos nas escolas técnicas e efetivou-

se a assinatura dos Acordos MEC-Usaid, através dos quais o governo brasileiro 

entregou a direção do sistema de ensino aos norte-americanos, com vistas a sua 

adequação ao mercado econômico (ROMANELLI, 2012). 

O processo de alfabetização deveria acomodar-se ao projeto de planificação e 

racionalização político e econômico, portanto, deveria tornar-se o mais rápido, 

econômico e eficaz possível. A guerra dos métodos cedeu lugar aos objetivos da 

alfabetização, quais fossem a adequação social do indivíduo e o atendimento destes às 

demandas econômicas (MORTATTI, 2000). 

Conhecimentos psicológicos e pedagógicos se destacaram em detrimento dos 

linguísticos, a ênfase se deu no respeito à maturidade individual, nasceu à era do vale-

tudo, difundiu-se os métodos sintético-analíticos, mistos ou ecléticos, a alfabetização 

tornou-se, segundo Mortatti (2000), “sob medida”, e esse foi o precursor do dualismo 

educacional que viria a ser implantado futuramente através da Reforma Capanema, pois, 

através de testes, media-se a capacidade ou não de uma criança para ser alfabetizada e 

organizavam-se salas o mais homogêneas possível, com um ensino ‘forte’ para aqueles 

que se saiam melhor no teste e outro ‘fraco’ para os que ainda não tinham prontidão. 
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De acordo com Lourenço Filho existe um nível de maturação biológico 

necessário ao processo de alfabetização e este é passível de medida, por isso, criaram-se 

vários testes para mensurá-lo, os quais envolviam, de acordo com Mortatti (2000), 

coordenação viso e auditivo-motora, tolerância à inversão na cópia de figuras, 

memorização visual e auditiva, capacidade de articulação, resistência à ecolalia, índices 

de fatigabilidade e de potencialidade de atenção dirigida, vocabulário e compreensão. 

Os especialistas da educação tinham acesso às pesquisas de Lourenço Filho na 

íntegra e, por isso, eram capacitados a analisa-la e compreender a eficácia ou não dos 

testes, já aos alfabetizadores chegavam apenas o manual e o material para aplicação e 

mensuração dos testes e, consequente estereotipação dos educandos em bons ou maus 

estudantes, aptos ou não a irem pras salas de alfabetização, caso não o fossem, eram 

encaminhados às salas de preparação, a fim de que a prontidão para alfabetizar-se fosse 

desenvolvida por meio de exercícios repetitivos, este era o ensino ‘adequado’ ao espírito 

da criança impresso na Reforma Sampaio Dória (MORTATTI, 2000). 

Tanuri (2000) denuncia que durante os anos finais da década de 1960 e iniciais 

de 1970 a formação do professor tornou-se o mais técnica possível, o conhecimento era 

visto como científico universal e neutro, o enfoque era no manejo de recursos 

audiovisuais de maneira a deixar o ensino o mais eficiente, produtivo e apolítico 

possível, o intuito era formar um indivíduo apto para o trabalho assalariado, 

comprometido com o desenvolvimento e a segurança nacional, portanto, o mais pacato 

possível. 

Entretanto, segundo Zaccur (2011), em meio ao contexto tecnicista, ideais de 

uma educação popular de qualidade foram reavivados na década de 1960, através do 

ideário de Paulo Freire, que convocava a população ao envolvimento para com uma 

educação popular política e transformadora que, ao contrário de servir à manutenção das 

desigualdades sociais, viesse a contrariá-la, desafiando o poder vigente e lutando pela 

real instauração de um bem-estar social.  

Observa-se pelo discutido até o momento a grande ênfase atribuída ao processo 

de ensino, tanto que, após os embates entre os teóricos defensores dos métodos antigos, 

modernos e mais modernos discorridos na seção dois que permearam o fazer didático-

pedagógico alfabetizador entre os anos de 1889 e 1930, vivenciou-se durante as décadas 

de 1930 e 1980, a difusão e aplicação dos Testes ABC que mensuravam a prontidão 
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biológica da criança para o processo de alfabetização, tanto que durante este período 

entrou-se no jogo do vale tudo, métodos sintéticos e analíticos foram sobrepostos e 

difundidos, o importante era saber se a criança já poderia ser inserida no mundo da 

escrita ou ainda necessitava ser enviada às salas de preparação para a alfabetização. 

Na próxima seção o leitor poderá observar o desvio do foco, a atenção passa a 

ser atribuída ao processo de apropriação da língua escrita pela criança, devido a essa 

ruptura com o foco das teorizações, Mortatti (2000) irá denominar o próximo período de 

Desmetodização da alfabetização.  

Redemocratização e desmetodização da alfabetização (1980-2003) 

 

Nos anos finais da ditadura militar, na década de 1980, inaugurou-se um novo 

período no ensino-aprendizagem dos anos iniciais do Ensino Fundamental, denominado 

por Mortatti (2000), como Alfabetização: construtivismo e desmetodização, no campo 

educacional de maneira em geral, o ideário da necessidade de um processo educativo 

político, voltado para tomada de consciência de si e do meio ao qual se está inserido 

ganhou forças. 

A educação foi assumida por muitos como um processo dialético através do qual 

se pode tanto adestrar quanto politizar aqueles que a ela são submetidos, o fracasso 

escolar deixou de ter como bode expiatório o aluno, sua família, sua imaturidade ou 

falta de prontidão, caracterizando-se como fruto de um processo ensino-aprendizagem 

destituído de sentido e significado, composto por conteúdos escolares que em nada se 

aproximam da realidade sócio-política e econômica, “[...] em palavra vazia que não 

serve a mais nada a não ser à reprodução das desigualdades e exclusão social da parcela 

economicamente menos favorecida” (MELO, 2015, p. 61). 

De acordo com Mortatti (2000), os índices de analfabetismo e de fracasso 

escolar e a pressão da sociedade civil para o fim da ditadura, associados à teoria 

marxista e a divulgação da pesquisa de Emília Ferreiro e Ana Teberosky a respeito da 

psicogênese da língua escrita, contribuíram significativamente para este novo olhar para 

a alfabetização, tanto que este foi um período caracterizado como revolucionário nesta 

área do conhecimento. 
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Segundo Melo (2015), o foco das discussões deixou de ser o método de ensino e 

concentrou-se na aquisição da escrita pelo educando, visto agora como sujeito 

cognoscente, não mais como tábula rasa na qual se deveria depositar os conteúdos 

escolares. O professor deixa de ser um técnico da educação para assumir-se enquanto 

mediador entre o aluno e seu objeto de conhecimento. 

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1986), toda criança ao longo de sua vida, 

mesmo antes de ingressar num sistema de ensino formal, interage com o mundo letrado 

e constrói hipóteses a respeito de como se constitui a escrita, as autoras destacam que, 

quanto maior o convívio com a leitura e a escritura, com leitores e escritores, mais fácil 

se torna para criança alfabetizar-se. 

São quatro as hipóteses de escrita construídas por uma criança, segundo Ferreiro 

e Teberosky (1986), I. pré-silábica, na qual não existe nenhuma relação grafema-

fonema, um número mínimo de letras é exigido para que algo esteja registrado e este se 

relaciona mais com características do objeto que se quis retratar, do que com sua grafia; 

II. silábica, atribui-se um registro gráfico para cada sílaba da palavra que se pretendeu 

grafar, a letra pode ou não fazer parte da sílaba (GATO: PD, TV ou AO, GT); III. 

silábica alfabética, hipótese transitiva entre a silábica e a alfabética, por isso, ora a 

criança registra uma letra para cada fonema, ora ajusta o número de letras grafadas às 

sílabas que deseja formar (GATO: ATO ou GAT) e IV. alfabética, a relação grafofônica 

foi estabelecida, embora a criança ainda apresente erros ortográficos que serão 

corrigidos ao longo de sua escolaridade. 

Como se pode observar a centralidade das discussões pós 1980 distancia-se do 

como se ensina para o como se aprende a ler e escrever, o educando, sujeito 

cognoscente constrói seus conhecimentos a respeito da leitura e da escrita a partir da 

interação com este universo e o professor assume-se como mediador entre o educando e 

o mundo letrado, sua função equivale a: conhecer a hipótese de escrita de seus alunos 

individualmente, organizar situações de ensino-aprendizagem que os desafie a utilizar 

todo o conhecimento que tem em busca da resolução de problemas e construção de 

novos saberes, e intervir durante esta construção de maneira a auxiliá-la (MELO, 2015). 

Em vias de um processo de redemocratização, as políticas educacionais 

camuflaram seu despotismo e, dizendo-se democráticas, ao invés de obrigarem os 

professores alfabetizadores a seguir os manuais de instruções dos livros didáticos 
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empenharam-se na difusão de relatos de experiência bem sucedidos através de cursos de 

formação continuada, angariando assim um convencimento e adesão voluntária dos 

alfabetizadores (MELO, 2015). 

As políticas públicas assumiram o discurso acadêmico e as normatizações 

pautaram-se na nova perspectiva de alfabetização, o construtivismo, esta subsunção do 

discurso acadêmico pelo poder público foi ratificada com a implantação do Ciclo Básico 

no estado de São Paulo no ano de 1984, o qual previa uma série de mudanças 

estruturais, administrativas e didático-pedagógicas em sua rede de ensino, em nível 

nacional, pode-se observar este processo através da publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais no ano de 1997, os quais estão permeados pela teoria 

construtivista. Entretanto, Mortatti (2000), salienta que nas carteiras escolares 

continuaram e continuam circulando cartilhas e materiais didáticos das mais diferentes 

perspectivas e métodos de alfabetização.  

De acordo com Melo (2015), ainda que se tenha presenciado alguns avanços no 

campo educacional com o processo de redemocratização brasileiro pós-ditadura militar, 

como por exemplo, investimento de 18% da receita da Nação para a Educação Básica, 

ampliação do programa de distribuição do livro didático e da merenda escolar, aumento 

do número de vagas e implantação de projetos democratizantes da gestão da escola 

pública, não se pode deixar de salientar que este também foi um período onde se 

implementou políticas de descentralização e responsabilização. 

A educação tornou-se tema prioritário da Constituição de 1988 transformando-se 

em direito social público, subjetivo, obrigatório e gratuito de responsabilidade da 

família, do Estado e da sociedade. Foi promulgada a terceira lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9394/96 e ambas as legislações contribuíram, ainda que de 

forma incipiente para com o sistema de ensino, embora que, segundo Lima, Prado e 

Shimamoto (2011), este foi também o período em que se observou por meio das 

políticas educacionais a criação de um espaço privado na educação pública. 

No lugar de uma gestão democrática implementou-se uma gestão compartilhada, 

a qual transformou a comunidade escolar em fiscalizadora do Estado e responsável pelo 

seu fracasso. Uma escola onde o lema é a produtividade, a eficácia e a eficiência, e o 

imprescindível é competir e não promover uma educação pública de qualidade para 

todos. Acentua-se o dualismo educacional, visto que, através de índices educacionais, 
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selecionam-se as boas escolas para os melhores alunos e as com baixo rendimento para 

aqueles que não se saem bem nas avaliações externas (MELO, 2015). 

Malanchen (2007) denuncia as transformações promovidas pós anos de 1990 

como: a conversão da formação docente pela capacitação, a redução da participação da 

sociedade civil através de ONGs e empresariado, a desresponsabilização do Estado com 

a coisa pública, a “autonomia” para capitação de recursos, a redução da igualdade à 

equidade, a transmutação da formação de um cidadão crítico em um produtivo, a 

redução da educação ao clientelismo, a qualidade do ensino relacionada à adequação ao 

mercado e a conversão do aluno em consumidor. 

Através do percurso traçado até o momento observa-se que para Mortatti (2000), 

as teorizações, tematizações, normatizações e práticas de alfabetização foram 

permeadas por três momentos distintos, desde a fundação da república brasileira até o 

início dos anos 2000. Mortatti (2000) encerra sua pesquisa nos anos iniciais do século 

XXI com a hipótese de que pudesse estar ocorrendo um processo de remetodização da 

alfabetização, confirmado pela pesquisa de Melo (2015), destacado na próxima seção. 

A remetodização da alfabetização (2003-2012)? 

No campo específico da alfabetização, de acordo com Melo (2015), ainda que a 

hegemonia dos anos de 1990 tenha ficado com a proposta construtivista, fundada na 

teoria piagetiana e difundida por Ferreiro e Teberosky, outras correntes teóricas 

surgiram como o Interacionismo linguístico, representado por João Wanderley Geraldi e 

Ana Luiza Bustamante Smolka e o Letramento, defendido por Mary Kato, Leda Tfouni, 

Ângela Kleiman e Magda Soares.  

Dentre as perspectivas mencionadas o Letramento conquistou espaço junto às 

normatizações pós anos 2000, tanto que, suas bases teóricas são encontradas em cursos 

de formação continuada como Pró-Letramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC), bem como o MEC passou a exigir das editoras o termo 

Letramento junto à Alfabetização para que os livros pudessem compor o acervo do 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e assim, concorrerem à adoção pelas escolas 

públicas de Educação Básica de todo o país (GONTIJO, 2014). 

Apesar do construtivismo, do letramento e do interacionismo linguístico terem 

sido divulgados com maior ênfase pós anos de 1980, tais perspectivas foram 
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desenvolvidas desde os anos de 1920/30 e, ainda que com ressalvas, de acordo com 

Melo (2015), apresentam alguns pontos em comum, como por exemplo: a concepção do 

educando como sujeito cognoscente, a importância das interações com o outro e/ou com 

o objeto de conhecimento para a efetivação da aprendizagem, a necessária utilização de 

textos de circulação social durante o processo de alfabetização, a aceitação do fato de 

que a aprendizagem da língua escrita inicia-se antes do ingresso da criança na escola e a 

concepção de leitura e escrita enquanto produção histórica e social.  

Tais perspectivas teóricas também apresentam ideários distintos de 

imprescindível conhecimento por parte do alfabetizador de modo que este assuma seu 

fazer didático-pedagógico consciente da teoria que o sustenta, tanto que Melo (2015) 

destaca que a principal distinção entre o construtivismo e o letramento é a necessidade 

ou não do ensino explícito das relações grafema-fonema, uma vez que, para o 

construtivismo tal instrução é desnecessária e até prejudicial à criança em fase de 

alfabetização, enquanto para o letramento este é um conhecimento que deve ser inserido 

sistematicamente na rotina das salas de alfabetização.  

E o que distancia o construtivismo e o letramento da perspectiva interacionista 

linguística é o fato de que, apesar desta última não negar a imperiosa relação 

grafofônica para que uma criança se alfabetize, este não é o cerne de sua proposta 

didático pedagógica, mas sim, a preocupação com uma prática educativa que consiga 

reconciliar o sentido e o significado da apropriação e da objetivação da leitura e da 

escrita, de modo que durante este processo se auxilie o educando na tomada de 

consciência de si e de sua realidade, o que eventualmente acarretará em uma 

transformação pessoal e social, visto que se alfabetiza para o bem comum da 

coletividade e não da individualidade (MELO, 2015). 

O período inicial dos anos 2000 foi palco de grandes expectativas nacionais e 

mundiais a respeito de transformações significativas para a coletividade humana, 

internamente, ascendeu à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, e, externamente, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) declarou a Década da Alfabetização (2003-

2012), devido ao grande contingente mundial de analfabetos, bem como o 

reconhecimento da alfabetização como um Direito Humano Universal. 

Infelizmente, Lula e, posteriormente sua sucessora, Dilma Rousseff não 

atenderam às expectativas da população brasileira e, apesar de alguns avanços, muitos 
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programas implementados em pleno governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso 

foram perpetuados e/ou ampliados, a reforma do Estado prosseguiu, bem como, 

assentimentos em relação a organismos internacionais como o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional.  

De acordo com Dalila (2009) Lula criou em 2006 o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEF), tornando-se este o principal mecanismo de financiamento da Educação 

Básica, entretanto, no campo específico da alfabetização, políticas de responsabilização 

foram intensificadas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP/MEC) instituiu em 2007 o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, como indicador da qualidade da educação nacional e inaugurou-se o 

“Compromisso Todos pela Educação”, firmado entre os munícipios e a nação brasileira 

que exige o cumprimento de metas bianuais até 2022, dentre elas a alfabetização de 

todas as crianças até os oito anos de idade e o alcance de um IDEB de no mínimo 6,0 

(DALILA, 2009). 

Uma das ações concretizadas a partir do “Compromisso Todos pela Educação,” 

firmado em 2007 foi a assinatura do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) no ano de 2012, o qual previa tanto a formação docente continuada do 

professor alfabetizador fundada na perspectiva do letramento, quanto o aumento da 

distribuição de material didático-pedagógico para as salas de alfabetização e a 

implantação da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). O Pacto segundo Melo 

(2015), caracterizou-se como um retrocesso no processo de alfabetização, uma vez que, 

recentralizou as discussões da prática alfabetizadora no desenvolvimento da consciência 

fonológica, além de contribuir restritamente à formação técnica do alfabetizador em 

detrimento da política e ideológica. 

A perspectiva do Letramento carrega consigo duas dimensões, uma individual e 

outra social e, ainda que, definir a extensão e a diversidade das habilidades de leitura e 

escrita utilizadas sobre diferentes materiais impressos e em variadas situações seja uma 

tarefa difícil, numa dimensão individual, leitura e escrita são concebidas como 

tecnologias, entretanto, enquanto as: 

[...] habilidades de leitura estendem-se da habilidade de decodificar 

palavras escritas à capacidade de integrar informações provenientes de 

diferentes textos, as habilidades de escrita estendem-se da habilidade 
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de registrar unidades de som até a capacidade de transmitir significado 

de forma adequada a um leitor potencial (SOARES, 2012, p. 70 e 71). 

 

Já numa dimensão social, relacionada aos usos das habilidades de leitura e 

escrita que cada indivíduo desenvolve dentro de seu contexto real de acordo com seus 

valores, necessidades e crenças, o letramento possui duas interpretações conflitantes, 

uma progressista, liberal ou fraca e outra radical, revolucionária ou forte. A primeira 

aproxima-se dos conceitos de letramento ou alfabetização funcional difundidos na 

década de 1950 pela UNESCO e focaliza sua natureza pragmática, de adaptação e 

sobrevivência, ou seja, atendimento às demandas mercadológicas, e mantem uma 

linearidade entre o letramento e o desenvolvimento cognitivo e econômico, a 

mobilidade social e o progresso profissional, assim, define a relação entre letramento e 

sociedade em termos de “[...] habilidades necessárias para que o indivíduo funcione 

adequadamente em um contexto social” (SOARES, 2012, p. 72, grifo da autora). 

A dimensão radical, revolucionária ou forte, pelo contrário, interpreta a relação 

entre letramento e sociedade como práticas sociais de leitura e escrita nem um pouco 

neutras e, por isso, mesmo “[...] responsáveis por reforçar ou questionar valores, 

tradições e formas de distribuição de poder presentes nos contextos sociais” (SOARES, 

2012, p. 75). 

Melo (2015) ao analisar os cadernos de formação docentes divulgados pela 

formação do Pacto Nacional pela Idade Certa, desnudou a adoção da perspectiva 

progressista, liberal ou fraca de Letramento pelo governo federal, pois, nas discussões e 

atividades ali propostas, o foco era o ensino da consciência fonológica a partir de textos 

de circulação social, porém, não se observou com a mesma ênfase a preocupação com o 

conteúdo de tais textos e sua relação com o contexto social brasileiro e, muito menos à 

localidade concreta de cada instituição compactuada ao governo federal. Em momento 

algum de sua análise a autora deparou-se com discussões a respeito do questionamento 

aos valores, tradições e domínio de poder de poucos sobre muitos com consequente 

geração de desigualdades sociais e exclusões com as quais os alfabetizadores do Brasil 

deparam-se diariamente em seus contextos educativos. 

Após tantos embates, arrastados por anos afora se chega ao final da Década da 

Alfabetização (2003-2012), declarada pela ONU no dia 19 de dezembro de 2001 com 



 
 

1675 

 

um panorama não muito favorável ao povo brasileiro, pois, ainda que, ruidosas 

conquistas tenham sido alcançadas, tais como, a quase universalização do Ensino 

Fundamental, a redução de 12% para 6% da taxa de analfabetismo entre jovens e 

adultos de 15 a 64 anos e o aumento no acesso aos Ensinos Médio e Superior, 

problemas históricos foram agravados, como: 

[...] o silenciamento da discussão em torno do conceito restrito e 

rudimentar de alfabetização, no qual, em consonância com o princípio 

do ‘aprender a aprender’ derivado de modelo político neoliberal, 

fundamentam-se as políticas educacionais e correspondentes ‘sistemas 

de avaliação’ de habilidades e competências de leitura e escrita, a 

partir das quais se espera que os alunos aprendam e são definidoras da 

função do professor como mero ‘provedor de estratégias’ para essa 

aprendizagem (MORTATTI, 2013, p. 17). 

 

Observa-se, pois, que após cento e vinte e três anos de um regime republicano, 

interrompido por períodos ditatoriais, os alfabetizadores depararam-se com embates 

teóricos entre defensores de métodos sintéticos, ‘antigos’, com os adeptos aos 

analíticos, ‘modernos’, destes entre si, de todos os adeptos aos diferentes métodos de 

como se melhor alfabetiza, com autores que passaram a preocupar-se mais com o como 

se aprende e destas com representantes da perspectiva progressista, liberal ou fraca do 

Letramento que focalizam o ensino sistemático da consciência fonológica, entretanto, 

nos bancos escolares, os professores permaneceram sendo treinados sobre o como fazer 

e expropriados do conhecimento e da teoria 

Conclusões 

Conclui-se, pois que, após a instalação de um sistema político republicano ter-se 

instalado no Brasil, este passou de agrário a industrial e de rural a urbano, entretanto, 

não conseguiu solucionar as diferenças sociais que afligem grande parcela de sua 

população e que, apesar de superar as oligarquias cafeeiras se entregou ao capitalismo 

selvagem e a extorsão do trabalho alheio, perpetuou-se durante todo o período estudado 

1889-2012 uma dicotomia entre os pensadores da alfabetização e seus executores, 

intensificando-se paulatinamente um modus operandi automatizado e voltado à 

formação do indivíduo que atenda adequadamente às demandas do mercado.  

É com pesar que se chega ao final de vinte e dois anos de governos 

democráticos, a partir do primeiro presidente eleito com voto direto em 1990,  mas que 

infelizmente se concretiza como neotecnicista, erguida sob a égide das teorias de 
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responsabilização, meritocracia e gerencialismo, através das quais se prima pela 

manutenção e fortalecimento do status quo  vigente, de forma que a única democracia 

que se consegue experimentar é a burguesa. 

Confirmando-se este quadro através do próprio processo de alfabetização que 

durante o período aqui analisado 1889-2012 buscou substituir os antigos pelo moderno, 

métodos sintéticos pelo analítico da palavração, este pelos mais modernos, da 

sentenciação e da historieta, vislumbrando posteriormente, perspectivas teóricas 

dialéticas como o construtivismo, o interacionaismo linguístico e o letramento 

revolucionário, mas, optando por sua versão reacionária e, regredindo do ponto de 

partida a uma possível remetodização do processo de alfabetização focado no 

desenvolvimento da consciência fonológica a partir do uso de materiais de circulação 

social para serem dissecados e estudados em suas menores partes. Reconfigurando 

assim uma formação técnica competente e política inexistente. 
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Subsídios para a alfabetização em São Paulo na década de 1970 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar os subsídios fornecidos pela Secretaria de 

Estado da Educação de São Paulo, na década de 1970, para organização das práticas de 

alfabetização no que se refere ao ensino da leitura e da escrita na 1a série do 1o grau. Toma, 

como pressuposto teórico, o conceito de história elaborado por Marc Bloch e o documento de 

Le Goff. Constitui-se em uma pesquisa documental. O corpus da pesquisa é composto de 

documentos produzidos pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Conclui que os 

subsídios fornecidos para os docentes levam em conta apenas aspectos mecânicos do ler e 

escrever. Nesse sentido, embora tenhamos a maioria das crianças na escola, as taxas de 
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analfabetismo e de analfabetismo funcional continuam altas, mesmo depois de tantas políticas 

nacionais e estaduais de educação que, visaram à melhoria da qualidade da educação. 

 

Palavras-chave: História da Alfabetização. Leitura. Escrita. 

Introdução 

Ao longo da história da educação, podem-se observar, no Brasil, diversas 

políticas voltadas para a alfabetização de crianças que pretenderam garantir uma 

unidade de métodos de ensino da leitura e da escrita por meio, principalmente, da 

criação de programas de formação dos professores alfabetizadores248 ou da produção de 

materiais que pudessem ancorar/delinear as práticas desses profissionais. Nos anos 

2000, em nível nacional, aliados à produção de materiais que subsidiam as práticas, 

havia programas de formação organizados pelo Ministério da Educação com esse 

objetivo. Dentre os mais recentes, podemos citar: em 2001, o Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores (Profa); em 2007, o Pró-letramento: alfabetização e 

linguagem; e, por último, em 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(Pnaic).  

 Infelizmente, a despeito das políticas de alfabetização adotadas em nível 

nacional, ainda não conseguiram solucionar plenamente o problema do fracasso escolar 

na alfabetização. Nesse sentido, mesmo que as crianças, atualmente, tenham acesso à 

escola, esta continua a produzir analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que não 

possuem condições de fazer uso da leitura e da escrita em diferentes situações sociais e 

profissionais. Além da produção de analfabetos funcionais pela escola, há, em algumas 

regiões do Brasil, índices significativos de analfabetismo. Ferraro (2009) mostra o 

caminho do analfabetismo no Brasil, tendo como base os censos no período de 1872 a 

2000. A partir das análises elaboradas pelo autor, durante esses 130 anos, nosso país 

ainda manteve uma grande parcela de analfabetos.  

De acordo com Ferraro (2009), o Governo Militar tentou demonstrar que a 

alfabetização seria apenas uma questão de técnica e método, além de ter reprimido e 

destruído os movimentos políticos de alfabetização e cultura populares que tinham 

ganhado força no período de 1958 a 1964. Nessa linha de pensamento, os técnicos da 

 
248 Como exemplo de programas de formação de professores alfabetizadores, podemos citar o Profa e o 

Pró-Letramento. Ambos foram elaborados pelo MEC. 
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Secretaria de Estado da Educação de São Paulo organizaram orientações metodológicas 

precisas para os professores, acreditando que estas poderiam contribuir para a melhoria 

dos baixos índices de aprovação nas escolas públicas e, portanto, de aprendizagem. 

Para a realização da pesquisa que deu origem a este artigo, utilizamos a 

metodologia de pesquisa denominada documental. De acordo com Gil (2007), ela se 

caracteriza pelo uso de fontes que ainda não receberam um tratamento analítico ou que 

receberam, podendo, desse modo, as análises serem reelaboradas de acordo com novos 

objetivos da pesquisa. Nesse sentido, analisamos fontes documentais que nos ajudaram 

a compreender a história da alfabetização do Estado de São Paulo.  

Segundo Bloch (1963, p.29), a História é a “[...] ciência dos homens no tempo”. 

Dessa forma, de acordo com Le Goff (2003), Marc Bloch, em primeiro lugar, acentua o 

seu caráter humano e, em seguida, pensa “[...] nas relações que o passado e o presente 

entretecem ao longo da história. Considerava que a história não só deve permitir 

compreender o ‘presente pelo passado’ – atitude tradicional –, mas também [...] o 

‘passado pelo presente’” (p. 24). 

Nesse sentido, pesquisando a alfabetização de crianças ou para as crianças no 

Estado de São Paulo, estamos fazendo o que propõe Mortatti (2000, p. 21), quando nos 

aponta que “[...] é preciso pensar em outras possibilidades de investigação relativamente 

ao ensino de leitura e escrita na fase inicial de escolarização de crianças, inserindo-o na 

problemática relativa às pesquisas em Ciências Humanas”, pois, como sugere Chauí 

(apud MORTATTI, 2000, p.21), devemos acolher novos caminhos de pesquisa “[...] 

porque fazem sentido, correspondem a necessidades experiências reais que pedem 

interpretação e compreensão”. 

Analisamos, neste artigo, documentos elaborados Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo, os quais concretizaram subsídios para orientar o ensino 

aprendizagem da leitura e da escrita no primeiro ano do primeiro grau de 1970 e 1980, 

são eles: a) Guias Curriculares propostos para as matérias do núcleo comum do ensino 

do 1º grau: Língua Portuguesa; b) Subsídios para a implementação do Guia Curricular 

de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª série; c) Subsídios para a implementação do 

Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries: sugestões de 

atividades para uso das pranchas didáticas, das fitas cassete e para o processo de 

alfabetização; d) Programação de Língua Portuguesa para a 1ª série do 1º grau.  
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Vale notar que, dentre as várias acepções do termo subsídio, prevalece a ideia de 

auxílio ou ajuda fornecidos pelo Estado para o alcance de um determinado fim. Os 

Subsídios produzidos pelo Estado podem ser vistos como formas de contribuição, de 

auxílio ou ajuda para o trabalho do professor, ou seja, para a realização de uma obra de 

interesse público – a alfabetização de crianças. Por outro, os termos guias e 

programação indiciam a definição de uma rota a ser seguida, de um caminho 

previamente planejado. Nesse sentido, os subsídios atuam como contribuições do 

Estado para que a rota por ele mesmo delineada seja mantida. 

Dessa forma, este artigo tem por objetivo analisar os subsídios fornecidos pela 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, na década de 1970, para organização 

das práticas de alfabetização no que se refere ao ensino da leitura e da escrita na 1a série 

do 1o grau. 

Subsídios para o ensino da leitura e da escrita 

 Os Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa 

para o 1º grau – 1ª série (SÃO PAULO, 1981a) e os Subsídios para a implementação do 

Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries: sugestões de 

atividades para uso das pranchas didáticas das fitas cassete e para o processo de 

alfabetização (SÃO PAULO, 1981b) são dois documentos essenciais, pois nos ajudam a 

compreende como foram prescritas as práticas de ensino da leitura e da escrita. Assim, 

esses textos apontaram que existem dois caminhos para alfabetizar as crianças: o de 

marcha sintética (métodos fonético, da soletração e silábico) e o de marcha analítica 

(global, natural e outros). Para escolher o melhor método a ser utilizado, de acordo com 

o que está escrito no segundo documento, devem ser observadas as características gerais 

dos alunos da escola (econômicas, sociais, culturais, emocionais, condições de saúde), a 

classe que vai trabalhar e os recursos disponíveis (físicos, instrumentais e humanos). 

Na perspectiva de que os métodos devem ser adequados à realidade em que o 

professor atua, em 1980, a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, no interior 

do Programa Educação nas Áreas Periféricas Urbanas, criou “[...] o projeto ‘Ação 

Supervisora para o Ensino de 1o Grau’, atingindo as 1as séries de escolas periféricas 
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urbanas sediadas na DRE-CAP 2”.249 O material denominado Programação de Língua 

Portuguesa para a 1a Série do 1o Grau, proposto pela Coordenadoria, teve a intenção de 

mostrar ao professor que “O conteúdo de alfabetização proposto nos Subsídios pode e 

deve ser adaptado a diferentes realidades”. Assim, o documento é pensado para as 

crianças de periferia urbana que, na opinião dos propositores, teria mais dificuldades 

para aprender a ler e a escrever. 

De acordo com os Subsídios para implementação do Guia Curricular de Língua 

Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries: sugestões de atividades para uso das pranchas 

didáticas das fitas cassete e para o processo de alfabetização (SÃO PAULO, 1981b, p. 

88), na década de 1980, havia a tendência de se escolher “[...] o método misto que reúne 

as vantagens dos processos analíticos e sintéticos”. Tendo em vista as propostas de 

trabalho didático contidas nos documentos, podemos concluir que o método que melhor 

se adapta ao conceito de alfabetização e às bases linguísticas adotadas era o misto ou 

eclético. 

Desse modo, é necessário lembrar, de acordo com Dornfeld (2013, p.87), que a 

alfabetização é entendida como processo de decodificação e codificação, mas também 

de compreensão e expressão de significados, concluindo que esses conceitos se apoiam  

numa concepção biológica e psicológica de leitura, o que justifica as 

bases linguísticas e psicológicas que orientam as proposições para as 

práticas alfabetizadoras. O aluno é exercitado para se tornar um 

receptor e emissor de mensagens que são veiculadas por meio da 

língua.  

Segundo os documentos analisados, o trabalho com os métodos pode ser, então, 

simultâneo, sem se prender a uma única marca. Por isso, sugere o uso do denominado 

método eclético ou misto, que se utiliza de análise-síntese e de síntese-análise, isto é, 

“[...] no curso de uma lição, o professor apresenta ‘palavras-chave’, que são trabalhadas 

exaustivamente e as analisa, decompondo-as em sílabas, e, logo, mediante a síntese, 

forma novas palavras” (SÃO PAULO, 1981b, p. 90-91). 

 

249 A Divisão Regional da Capital 2 estava prevista no Decreto nº 16.976, de 6 de maio de 1981, de São 

Paulo, que dispunha sobre Unidades Orçamentárias e Unidades de Despesa da Administração Direta. 
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Conforme mostra o documento, os Subsídios para implementação do Guia 

Curricular de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries: sugestões de atividades 

para uso das pranchas didáticas das fitas cassete e para o processo de alfabetização 

(1981b), no método misto ou eclético, a sentença é apenas um contexto linguístico para 

a palavra-chave que será trabalhada. Esta, por sua vez, permite a definição das famílias 

silábicas que serão estudadas pelas crianças. Segundo o referido documento, quando o 

processo de silabação é trabalhado adequadamente, ele favorece o processo de análise e 

síntese tão necessário à compreensão da mecânica da escrita e da 

compreensão/apreensão dos significados. 

De modo geral, o ensino da leitura e da escrita está organizado em duas etapas: o 

período preparatório e a alfabetização propriamente dita. Na primeira etapa, conforme 

escrito nos documentos, somente “[...] depois de termos procurado fazer um bom 

trabalho inicial, vamos introduzir nossos alunos na aprendizagem de sílabas-chave e de 

palavras-chave” (SÃO PAULO, 1981b, p. 95). O período preparatório proposto deveria 

durar, no mínimo, 20 dias letivos e iniciar com uma pesquisa para saber quais as 

experiências de vida de cada aluno. 

 Apesar de apontar que as experiências das crianças pobres podem enriquecer as 

experiências dos colegas, o conteúdo proposto para o período preparatório é bastante 

rígido e tem a finalidade de trabalhar os órgãos dos sentidos, ou seja, órgãos naturais, de 

modo que as crianças estejam em condições de discriminar sons para receber e emitir 

mensagens. 

 Depois de conhecer bem seus alunos para um melhor aproveitamento do 

processo de ensino-aprendizagem, os Subsídios apresentam orientações precisas para o 

trabalho com os pré-requisitos essenciais à aprendizagem da leitura e da escrita, 

sugerindo que o planejamento do ensino pode ser feito em unidades, dedicando a 

Unidade I ao trabalho com atividades do período preparatório e a Unidade II ao trabalho 

com análise e síntese (SÃO PAULO, 1981a). Nesse sentido, a primeira contém “[...] 

treinamento em prontidão para a aprendizagem da leitura e da escrita distribuído pelas 

atividades da classe” (SÃO PAULO, 1981a, p. 13) e a segunda, “[...] sugestões de 

exercícios de treinamento do mecanismo de análise e síntese em três palavras-chave” 

(SÃO PAULO, 1981a, p. 13). As habilidades básicas a serem treinadas são: noção de 

esquema corporal; organização temporal, espacial e temporo-espacial; discriminação e 
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memória auditiva; discriminação e memória visuais; capacidade de análise e síntese; 

lateralidade; vocabulário e articulação e, por fim, atenção, compreensão e observação.  

Os Subsídios para implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa para 

o 1º grau – 1ª e 2ª séries: sugestões de atividades para uso das pranchas didáticas das 

fitas cassete e para o processo de alfabetização (SÃO PAULO, 1981b) mostram como 

utilizar as pranchas didáticas para discriminação visual, orientação espacial, orientação 

temporal e outros exercícios para o desenvolvimento de habilidades específicas. 

Figura 1 – Prancha 7 dos Subsídios para a implementação do Guia Curricular de 

Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries (1981b) 106 

 

 

 Figura 2 – Prancha 19 dos Subsídios para a implementação do Guia Curricular 

de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries (1981b) 
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É importante notar que as pranchas didáticas são um material que faz parte dos 

Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1o 

grau – 1a e 2a série e, segundo escrito, esse documento visa a auxiliar o professor “[...] 

na difícil tarefa de preparar seus alunos de primeira e segunda séries do primeiro grau, 

para o desenvolvimento do processo de alfabetização [...]”. (SÃO PAULO, 1981b, p. 

17). As justificativas apresentadas em ambos os Subsídios para o trabalho com o 

período preparatório são semelhantes, assim como para a definição das habilidades a 

serem treinadas. A importância do trabalho com cada habilidade é apresentada nos 

Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1o 

grau – 1a série, das habilidades, conforme expomos no Quadro que se segue:  

 

Quadro 1 – Importâncias do trabalho com cada habilidade apresentada nos Subsídios 

para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1o grau – 1a série 

 

HABILIDADES IMPORTÂCIA 

Esquema corporal Permite a percepção das coisas no espaço e das 

letras nas sílabas, das palavras nas orações. 

Organização 

temporal, espacial 

e temporoespacial 

Permite a aquisição da noção de sequência 

necessária à leitura e à escrita, pois as palavras 

se constituem uma sequência de letras e de 

sílabas e as sentenças, em sequência de palavras. 

Discriminação e 

memória auditivas 

Contribui para ajudar a criança a ouvir bem os 

sons da língua. 

Discriminação e 

memória visuais 

Contribui para a distinção de diferenças e 

semelhanças entre os traçados das letras. 

  

Nas pranchas para discriminação visual, o objetivo é, “[...] a partir de uma 

percepção global, discriminar semelhanças, diferenças, posições e cores permitindo-lhe, 

ao mesmo tempo, aumentar seu repertório verbal através de processos de seleção, 

manipulação e controle visual” (SÃO PAULO, 1981b, p.23). Assim, nesse documento, 
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há orientações minuciosas de como os professores deveriam trabalhar cada prancha 

sobre a discriminação visual e sobre as demais habilidades.  

Como nos relata Lanza (1988, p. 83) “[...] a importância do desenvolvimento de 

determinadas habilidades visuais reforça a necessidade de um trabalho mais constante, 

gradativo, que envolva também a percepção e a discriminação dos elementos 

componentes do texto, da palavra e da sílaba”. Dessa forma, é importante propor 

atividades que reforcem essa percepção e discriminação, mas o professor também, de 

acordo com Lanza (1988), deve estar atento às respostas das crianças e discuti-las, 

principalmente quando elas não conseguem resolver corretamente a atividade ou não a 

fazem, pois muitas vezes a criança não entendeu o que se pede. 

Para Lanza (1988, p. 93), é de grande importância que se trabalhe com a 

discriminação de letras e/ou palavras, pois “[...] esses exercícios envolvem a observação 

da palavra, seus elementos componentes e a ordem em que eles aparecem na mesma, 

aspectos relevantes que devem ser percebidos pelo alfabetizando”.  

O trabalho proposto com a “Percepção auditiva” objetiva que os alunos sejam 

capazes de ouvir bem. Nesse sentido, deve-se proporcionar aos alunos “[...] treino 

específico para desenvolvimento da percepção auditiva” (1981b, p. 45). “Assim sendo, 

é muito importante que, no período preparatório para a alfabetização, a criança seja 

treinada no sentido de desenvolver a percepção auditiva e/ou suprir possíveis falhas 

nesta área” (1981b, p. 45). Para isso, o documento trará vários exercícios para trabalhar 

a percepção auditiva na criança, considerando cinco etapas a serem vencidas, que são: 

sensação de presença e de ausência de estímulos sonoros, localização da fonte sonora, 

discriminação auditiva, memória auditiva e análise-síntese auditiva. 

O “Treino articulatório e discriminação auditiva” tem como objetivo detectar 

quais são os fonemas alterados e quais as falhas articulatórias das crianças. Sendo 

assim, “[...] é importante, então, que sejam feitos exercícios discriminativos entre os 

fonemas trocados, ajudando a criança a perceber a diferença existente entre eles” 

(1981b, p. 55). Os exercícios para esse item eram realizados com quatro fitas cassete 

que tinham lado A e B. A coordenação motora também é outra habilidade essencial 

trabalhada no período preparatório. Além dessas habilidades básicas, é necessário, de 

acordo com os Subsídios, criar oportunidades variadas para que as crianças enriqueçam 

o vocabulário e treinem a pronúncia de palavras com a devida correção do professor 
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quando houver incorreção. A atenção, concentração e observação também precisam ser 

treinadas de modo a garantir a execução adequada das tarefas escolares. 

O período preparatório proposto é, portanto, coerente com a ideia de que a 

maturação biológica tem importância fundamental nos processos de aprendizagem. Na 

década de 1980, estudos, como os de Popovic (1981), demonstraram que, mesmo as 

crianças com seis anos de idade poderiam aprender a ler e a escrever, desde que 

tivessem maturidade para tal. Nesse sentido, o treino de habilidades se torna essencial 

para iniciar o processo de alfabetização propriamente dito, ou seja, a aprendizagem do 

código escrito. 

 

Figura 3 – Figura dos Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua 

Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries (1981b) 

 

Fonte: Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 

1º grau – 1ª série (1981a, p. 33). 

Alfabetização propriamente dita 

Buscaremos, nesta parte, mostrar os modos como os documentos 

implementadores do Guia Curricular de Língua Portuguesa propõem o ensino da língua 

portuguesa na 1a série. Nesse sentido, é importante destacar que os documentos 

assinalam que, após o período preparatório, ou seja, após o trabalho com as habilidades 

que garantem uma boa aprendizagem no processo de alfabetização, serão trabalhadas 

palavras-chave e sílabas-chave. De maneira mais específica, conforme preconizam os 

Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1º 

grau – 1ª série (1981a, p. 114), será iniciado o “[...] o estudo de palavras-chave, com 
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destaque da sílaba-chave, discriminação do fonema e recomposição da sílaba com a 

substituição das vogais para a formação das ‘famílias’”.  

Esse documento orienta que sempre se deve iniciar o trabalho com uma palavra 

que comece com uma consoante fricativa.250 Se a cartilha escolhida não contemplar essa 

orientação, o professor deve fazer um trabalho à parte com uma palavra que tenha esse 

som inicial. O argumento para tal recomendação diz respeito à possibilidade de 

prolongar o som desse tipo de fonema, o que facilita a sua discriminação. Além disso, 

recomendam que as palavras-chave tenham duas sílabas (dissílabas), sejam substantivos 

e a primeira sílaba termine com a letra a.   

Tanto os Subsídios para implementação do Guia Curricular de Língua 

Portuguesa para o 1º grau – 1ª série (1981a) como os Subsídios para implementação do 

Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries: sugestões de 

atividades para uso das pranchas didáticas das fitas cassete e para o processo de 

alfabetização (1981b) sugerem oito etapas para o desenvolvimento do trabalho com as 

palavras-chave que podem ser sintetizadas: 1a etapa: discriminação da palavra-chave em 

frase/oração, 2a etapa: discriminação da palavra-chave em outras palavras, 3a etapa: 

discriminação da sílaba-chave, 4a etapa: fixação da sílaba-chave, 5a etapa: formação da 

família silábica, 6a etapa: fixação da família silábica, 7a etapa: introdução de nova 

palavra-chave e destaque da sílaba-chave com formação de nova “família” e 8ª etapa: 

formação de palavras novas a partir das sílabas estudadas. 

Como podemos concluir, mediante as etapas, a finalidade do estudo das 

palavras-chave é formar palavras novas com as sílabas estudadas (7a etapa). Para isso, 

será necessário discriminar a palavra-chave, a sílaba-chave (que será sempre a sílaba 

inicial da palavra-chave) e formar a família da sílaba-chave, substituindo as vogais. A 

fixação da aprendizagem é uma etapa intermediária fundamental no aprendizado das 

sílabas.  

Apesar de as etapas indicarem o ensino da língua do todo para as partes e das 

partes para o todo, no caso específico, da palavra para a sílaba e da sílaba para a palavra, 

 
250 As consoantes fricativas são aquelas “[...] cuja pronúncia resulta da aproximação incompleta de dois 

órgãos da boca, o que obriga a corrente de ar a comprimir-se, escoando-se ininterruptamente, num 

ruído comparável com uma fricção: [f], [v], [s], [z], [x], [j]”. Grosso modo, são aquelas que produzem um 

chiado no momento em que são produzidas. 
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podemos dizer que elas ainda se assentam na psicologia behaviorista ou 

comportamentalista, ao propor um aprendizado fundado no treino e na fixação de 

sílabas, ou seja, centrado no treino das unidades menores da língua. Dessa maneira, a 

aquisição da linguagem escrita se dá por meio da “[...] associação entre estímulos e 

respostas, habilidade esta que só requer do indivíduo a capacidade de fazer aquela 

associação de forma passiva, mecânica, repetitiva e imitativa” (BRAGGIO, 1992, p. 7), 

deixando de lado o caráter funcional da língua, conforme proposto no Guia Curricular 

de Língua Portuguesa (1975), e o conceito de alfabetização como processo de 

compreensão e expressão de significados. 

Quando as crianças aprendem a escrever palavras, de acordo com o escrito nos 

Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1º 

grau – 1ª série” (1981a), é necessário introduzir as orações e frases com a finalidade de 

aprender a ler e a escrever orações simples isoladas e pequenos textos. Para o ensino das 

orações e pequenos textos, esses subsídios orientam o professor a como proceder para 

ensinar o tamanho dos parágrafos, o uso de maiúscula inicial, de ponto final, a 

utilização do espaço e o título. 

O tamanho do parágrafo deve ser combinado com as crianças (dois ou um 

dedinho a partir da margem). Além disso, deve-se ensinar que são usados no início das 

orações e, quando a oração não cabe na linha, ela deve ser continuada na linha seguinte 

a partir da margem. O uso da letra maiúscula e do ponto final precisa ser demonstrado 

na lousa, por meio da reprodução de orações, enfatizando o lugar e o tamanho desse tipo 

de letra e a colocação do ponto final da oração. Quanto ao espaço, é preciso ensinar ou 

combinar com as crianças quando pode pular linha e quando é necessário utilizar todas 

as linhas do caderno ou folha de papel. O título deve ser escrito com letra maiúscula 

inicial no centro da linha. 

O ensino das orações e textos é seguido pelo ensino de sílabas compostas e 

outras dificuldades da língua. Essas dificuldades são iniciadas na 1a série, mas, segundo 

os Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1º 

grau – 1ª série (1981a), devem ser reforçadas na 2a e 3a séries.  

É importante ressaltar que os Subsídios para a implementação do Guia 

Curricular de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª série (1981a) e os Subsídios para a 

implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries: 
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sugestões de atividades para uso das pranchas didáticas das fitas cassete e para o 

processo de alfabetização (1981b) e também a Programação de Língua Portuguesa para 

1ª série do 1º grau (1981c) concretizam os objetivos do Guia Curricular de Língua 

Portuguesa. Os três documentos propõem um ensino sequenciado e, portanto, a 

aprendizagem é controlada. A criança é exposta, gradativamente, a fragmentos da 

língua, havendo ênfase nos aspectos gramaticais. Esse tipo de ensino começa a ser 

duramente criticado na década de 1980, quando da introdução e divulgação do 

construtivismo de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, no campo da alfabetização. 

Segundo essas autoras, como também foi possível observar na apresentação das 

propostas neste trabalho, “[...] tradicionalmente, conforme uma perspectiva pedagógica, 

o problema da aprendizagem da leitura e da escrita tem sido exposto como uma questão 

de métodos. A preocupação dos educadores tem-se voltado para a busca do ‘melhor’ ou 

‘mais eficaz’ deles” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1989, p. 27). De certo modo, os 

documentos analisados tentam evitar a polêmica entre os defensores dos métodos 

analíticos e sintéticos, ao propor mecanismos de análise e síntese, portanto, uma 

organização do trabalho fundada no método misto ou eclético. Entretanto, podemos 

concluir que há forte privilégio no ensino das sílabas. Nesse sentido, podemos dizer que 

prevalece o ponto de vista de que, inicialmente, a aprendizagem da linguagem escrita 

(do ler e escrever) é uma questão mecânica e, por isso, é preciso aprender a técnica da 

escrita (ponto de vista que permanece até os dias de hoje). 

Os Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa 

para o 1º grau – 1ª série (1981a) e os Subsídios para a implementação do Guia 

Curricular de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries: sugestões de atividades 

para uso das pranchas didáticas das fitas cassete e para o processo de alfabetização 

(1981b), portanto, elaboram de forma geral a proposta de ensino, apresentando etapas 

do processo e orientações para o professor alfabetizador. Por sua vez, a Programação de 

Língua Portuguesa para a 1ª série do 1º grau (1981c) detalha como o professor deve 

conduzir o ensino diariamente, desde o período preparatório até o ensino das 

dificuldades da língua. Esse material segue as orientações contidas nos Subsídios de 

implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa. 

Finalmente, podemos dizer que, apesar de a Secretaria de Estado de Educação de 

São Paulo, por meio da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, ter adotado 
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um conceito de alfabetização que não se restringe a um processo de codificação e 

decodificação, mas abrange, também, a compreensão e expressão de significados por 

meio da leitura e da escrita, a ênfase é no primeiro, ou seja, na codificação e 

decodificação. Escrever e ler orações e textos são exercícios posteriores ao aprendizado 

das sílabas simples ou compostas com consoante e vogal.  

Considerações finais 

Após analisarmos os documentos descritos e refletir sobre os Subsídios 

produzidos pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para orientar as 

práticas alfabetizadoras, na primeira série do primeiro grau, nesse Estado, no período 

de 1975 a 1985, observamos que todos os documentos posteriores ao Guia Curricular de 

Língua Portuguesa (1975) seguem os objetivos propostos por esse Guia, que traçou 

diretrizes para o trabalho dos professores. Então, em vista da provável dificuldade 

desses profissionais em trabalhar de forma satisfatória os conteúdos da fase inicial da 

aprendizagem da leitura e da escrita, foram editados outros documentos para orientar os 

professores que, muitas vezes, eram leigos. Conforme assinalam Bittar e Ferreira Jr. 

(2006, p. 162), para atender à demanda do aumento quantitativo das escolas opera-se 

“[...] um processo aligeirado de formação com graves consequências culturais” com a 

implantação das licenciaturas de curta duração. Nosso trabalho mostrou que, para os 

professores que atuavam nas primeiras séries do ensino de 1o grau, a formação 

continuada se deu pela produção de materiais pedagógicos/orientadores que indicavam 

o como fazer. 

Assim, nos documentos, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

propunha um roteiro a ser seguido pelos professores para o ensino da leitura e da escrita, 

que poderia ser adaptado de acordo com a realidade de cada sala de aula e de seus 

alunos, podendo o professor optar pelo melhor método de ensino, mas, ao mesmo 

tempo, os documentos sugerem a utilização do método eclético ou misto, pois, na 

década de 1980, havia a tendência de escolher “[...] o método misto que reúne as 

vantagens dos processos analíticos e sintéticos (1981b, p. 88).  

Além disso, segundo os Subsídios, esse era o método que melhor se adaptava ao 

conceito de alfabetização e às bases linguísticas utilizados para orientar o trabalho 

pedagógico. Como vimos, a Secretaria de Estado da Educação define o conceito de 

alfabetização adotado nos documentos apoiada em uma concepção biológica e 
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psicológica de leitura, pois a leitura é, ao mesmo tempo, um processo de compreensão 

de significados e de decifração/decodificação de letras, sílabas e palavras.  

Os professores poderiam seguir os documentos ou apenas utilizá-los como uma 

orientação. A mesma abertura existia com relação ao uso de cartilhas, vista como 

material de apoio e, por isso, os professores poderiam criar o seu próprio material. 

Apesar dessa abertura, os Subsídios dão orientações para a escolha da melhor cartilha e 

como deveria ser o material produzido pelo professor.  

Os Subsídios para a implementação do Guia Curricular de Língua Portuguesa 

para o 1º grau – 1ª série (1981a), os Subsídios para a implementação do Guia Curricular 

de Língua Portuguesa para o 1º grau – 1ª e 2ª séries: sugestões de atividades para uso 

das pranchas didáticas das fitas cassete e para o processo de alfabetização (1981b) e 

também a Programação de Língua Portuguesa para a 1ª série do 1º grau (1981c) 

definem que, após o trabalho com as habilidades que garantem uma boa aprendizagem 

no processo de alfabetização, o período preparatório, serão trabalhadas palavras-chave e 

sílabas-chave, isto é, as crianças entrarão na alfabetização propriamente dita.  

A alfabetização deverá levar as crianças a atingir os objetivos traçados pelo Guia 

Curricular de Língua Portuguesa, para a 1a série do 1o grau, em relação a expressar-se 

oralmente, a ouvir, a ler e a comunicar-se por escrito, apontando quais objetivos devem 

ser enfocados com preocupação de sistematização e sem essa preocupação. Assim como 

define o Guia Curricular de Língua Portuguesa, os Subsídios reiteram o 

desenvolvimento do trabalho por etapas, obedecendo ao grau de dificuldades da língua, 

partindo do mais fácil para o mais difícil. Além dessa gradação, o estudo das palavras-

chave e das sílabas-chave tem por finalidade formar palavras novas com as sílabas 

memorizadas. Para isso, é necessário discriminar a palavra-chave e a sílaba-chave (que 

será sempre a sílaba inicial da palavra-chave) e, posteriormente, formar a família da 

sílaba-chave, substituindo as vogais, para, depois, formar novas palavras com as sílabas 

estudadas. A fixação da aprendizagem é uma etapa intermediária fundamental no 

aprendizado das sílabas.  

Então, mesmo que as etapas propostas indiquem que o ensino da língua seja do 

todo para as partes e das partes para o todo, no caso específico, da palavra para a sílaba 

e da sílaba para a palavra, podemos dizer que elas ainda se assentam na repetição e 

memorização, ao propor um aprendizado fundado no treino e na fixação de sílabas, ou 
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seja, centrado no treino das unidades menores da língua. Dessa maneira, a aquisição da 

linguagem escrita se dá por meio da “[...] associação entre estímulos e respostas, 

habilidade esta que só requer do indivíduo a capacidade de fazer aquela associação de 

forma passiva, mecânica, repetitiva e imitativa” (BRAGGIO, 1992, p. 7), deixando de 

lado o caráter funcional da língua, conforme proposto no Guia Curricular de Língua 

Portuguesa (1975), e o conceito de alfabetização como processo de compreensão e 

expressão de significados.  

Assim, os três documentos posteriores propõem um ensino sequenciado e, 

portanto, a aprendizagem é controlada. Os alunos são expostos, gradativamente, a 

fragmentos da língua, e os documentos apresentaram mecanismos de análise e síntese, 

portanto, de uma organização do trabalho fundado no método misto ou eclético. 

Entretanto, podemos concluir que há forte privilégio no ensino das sílabas. Nesse 

sentido, a aprendizagem da linguagem escrita (do ler e escrever), inicialmente, é uma 

questão mecânica e, por isso, é preciso aprender a técnica da escrita. 

Para finalizar, lembramos um trecho do Plano Estadual de Educação de São 

Paulo (1970-1971): 

 

[...] é inadmissível que, no atual estágio de desenvolvimento 

paulista, existam ainda crianças marginalizadas de educação 

primária. Da mesma forma, não se pode assistir passivamente à 

evasão de elevado contingente de crianças, antes do término da 

instrução primária (v. 2, p. 2). 

 Se, naquela época, já não se podia admitir a exclusão e a marginalização das 

crianças pobres do ambiente escolar, o que podemos dizer nos nossos dias? Podemos 

dizer que, infelizmente, mesmo tendo a maioria das crianças na escola, as taxas de 

analfabetismo e de analfabetismo funcional continuam altas ainda depois de tantas 

políticas nacionais e estaduais de educação que, supostamente, visaram à melhoria da 

qualidade da educação. Grifamos o termo supostamente, porque as práticas pensadas, 

pelo menos nos documentos estudados, dificilmente garantiriam a formação de pessoas 

capazes de atuar ativamente na sociedade. No entanto, não nos deteremos nesse aspecto, 

pois esse poderá ser tema para outras pesquisas. 
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 As cartilhas e seus modos de ensinar as primeiras letras no Grupo 
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Resumo: Este estudo foi uma tentativa de investigar a história local da alfabetização no 

município de Ituiutaba, uma vez que atuei nesta área por mais de dez anos como professora 

alfabetizadora, no início da década de oitenta, quando o debate sobre alfabetização era polêmico 

e extremamente complexo. A relevância social deste estudo está no fato de dar visibilidade à 

história local construída sobre os modos de conceber e fazer com que as crianças se 

apropriassem da leitura e da escrita no grupo escolar, o que denominamos assim de 

alfabetização, visando somar a outras descobertas de pesquisas que estão sendo realizadas pelo 

Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais 

(CEALE/UFMG) e Núcleo de Educação Infantil, Alfabetização e EJA da FACED da 

Universidade Federal de Uberlândia (NEIAPE/UFU), a fim de construir e contribuir de forma 

mais efetiva com a história, memória e representação da alfabetização em Minas Gerais e 

porque não dizer no Brasil. 
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 Palavras-chave: Cartilha.Alfabetização.Alfabetizadoras. 

 

Os livros trazem consigo informações como tendências metodológicas de um 

determinado período através das questões ideológicas que ele carrega. A concepção de 

Educação e de alfabetização que o professor acredita está impressa no livro que ele 

adota em sua sala de aula. Portanto, a pedagogia da alfabetização e produção editorial se 

cruzam nas páginas de um livro didático, mesmo que o alfabetizador não tenha 

consciência desse “cruzamento” e não saiba analisar a concepção educacional que está 

inserida nos textos  e nas atividades propostas nesse impresso.   

Para darmos visibilidade à história local construída sobre os modos de conceber 

e fazer com que as crianças se apropriassem da leitura e da escrita e para sabermos 

como a alfabetização ocorria no Grupo Escolar Governador Clóvis Salgado no 

município de Ituiutaba/MG na década de 60,  e quais cartilhas as professoras usavam 

em sua sala de aula para alfabetizar os alunos, entrevistamos  a diretora da época, as 

duas únicas professoras alfabetizadoras da referida escola e uma aluna de cada docente.    

Tínhamos como objetivo conhecer  as cartilhas, os métodos e os materiais  

utilizadas nessa época pelas alfabetizadoras para ensinar seus alunos a lerem e 

escreverem.   

            Portanto os sujeitos dessa pesquisa foram  DINIZ1 a diretora do Grupo Escolar 

Governador Clóvis Salgado, CARVALHO e MORAES as docentes alfabetizadoras da 

época, DINIZ2 e SIGNORELLI  as alunas alfabetizadas pelas referidas alfabetizadoras.  

A alfabetizadora Carvalho (2010), que atuou no período de 1957 a 1968, 

trabalhou com duas cartilhas no grupo escolar em diferentes momentos que foram a 

Cartilha da Infância e a Analítica, além de outra que não se lembra o nome. O governo 

não fornecia o material didático que era escolhido pelos alfabetizadores e direção 

escolar. Ela contou que tinha uma cartilha que tinha um quadro com todo o alfabeto, as 

duas maiúsculas e as duas minúsculas mais no meio da cartilha, quando já estava 

começando a alfabetizar, já vinha o SA, CH. “Então essa cartilha eu gostei muito 

trabalhei muito tempo com ela, material bom vinha colorido tinha desenho, as cartilhas 

no começo não tinham desenho (...) Mas depois teve uma Cartilha da Infância mais 

colorida e foi surgindo outras melhores, no começo a gente usava cartilha depois o 

governo começou a mandar material didático” (CARVALHO, 2010).  



 
 

1696 

 

Signorelli (2010), aluna da Carvalho, confirmou que estudou e foi alfabetizada 

através da Cartilha da Infância que foi o primeiro livro de alfabetização que tiveram,  

aí depois quando nós terminamos a cartilha começamos a ler As Mais 

Belas Histórias no primeiro ano adiantado. Eu tinha colegas que 

terminavam de ler o Mais Belas Histórias e já lia um terceiro livro, 

dava ênfase realmente na alfabetização na leitura e a escrita. Outra 

coisa que eu gostaria de contar também foi que todas as professoras 

que eu tive eram muito exigentes em relação ao capricho da nossa 

letra tinha que ser impecável, nos tínhamos caderno de caligráfica e 

elas olhavam os cadernos chamavam a atenção, às vezes elas 

colocavam palavras bonitas de incentivo quando o caderno era muito 

organizado, elas pediam licencia pra gente e mostrava para os colegas 

(SIGNORELLI, 2010). 

A ex-diretora do Clóvis Salgado, Diniz1 (2010), narrou que depois que 

perceberam a metodologia do ensino do método Global estudaram a cartilha Os Três 

Porquinhos para depois começavam a aplicar,  

só depois que a gente teve o conhecimento do manual que a gente teve 

segurança é que tivemos as ideias. A mesma coisa aconteceu comigo 

na proposta ativista, só comecei aplicar quando tive segurança, achei 

que o Global foi um avanço, mas a proposta construtivista superou 

então nós começamos a ajudar a Dirce porque tinham os cartazes, o 

conto, depois vem à sentença, posição de sentido e depois a silabação 

(DINIZ1, 2010). 

A aluna Diniz2 (2010) disse que as melhores práticas de alfabetização era das 

alfabetizadoras que utilizavam o método Global pois ela achava que esse era melhor do 

que o método Fonético e 90% dos alunos conseguiam aprender a ler e escrever.  

Com o Global, o professor também tem que ser criativo não ficar só 

naquilo, eram mais atividades que a gente desenvolvia só que eu não 

me lembro.(...) A gente tinha até um caderno de planejamento, vivia 

fazendo cartazes, fichinhas para dar aos alunos. Eram muitas 

atividades com eles, não ficava só naquela coisa maçante tinha aula de 

artes, matemática, de todas as matérias e a gente tinha um conteúdo 

para passar para eles. Tive experiência na área de ciências, trabalhava 

com feijãozinho, tinham animais na escola para ver como eles se 

comportavam (2010). 

Chegamos a uma conclusão aterradora. Um grande número de alunos não 

aprende a ler em nossas escolas brasileiras. Uma instituição educacional que produz um 

grande número de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que embora saibam e 

dominem as habilidades básicas de ler e escrever não são capazes de fazer uso social 

dessa escrita, não utilizam essa escrita na produção de texto nem na instituição escolar 

da qual fazem parte, para satisfazer às exigências do aprendizado, nem no seu dia a dia. 
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Porém, mais do que ficar em péssima colocação é ter a consciência de que não 

estamos fazendo nas séries iniciais o único objetivo pelo qual estamos lá enquanto 

docentes, ou seja, não estamos conseguindo alfabetizar nossos alunos na perspectiva do 

letramento, não estamos ensinando nossos alunos a fazer uso social da leitura e da 

escrita, a serem leitores, a terem prazer de ler.  

Nos últimos vinte anos, os alfabetizadores, de maneira geral, foram 

convidados/convocados a participar de uma “verdadeira avalanche” de cursos, 

seminários, oficinas e palestras na área educacional, pelas Secretarias Municipais e 

Superintendências de Ensino, discutindo-se exaustivamente as ideias e as propostas, por 

elas elaboradas. Mas pouco de real do proposto acontece no campo prático, no dia a dia 

da sala de aula (SANTOS, 2001). 

A história da alfabetização no Brasil sempre foi objeto de muita polêmica, 

exatamente pela discussão da história dos métodos de aprendizagem da leitura e escrita. 

Essa discussão sempre envolveu pesquisadores e alfabetizadores que defendem este ou 

aquele método. Historicamente, essa discussão foi, por vários momentos, marcada por 

posições políticas. Novos governos, novas orientações pedagógicas, mas sempre a 

oposição entre os métodos tidos como inovadores e tradicionais.  

Na década de 80 vários educadores brasileiros começaram a discutir a 

Psicogênese da Língua Escrita, teoria defendida por Ferreiro psicolinguista argentina, 

doutora pela Universidade de Genebra, foi orientanda de Jean Piaget. Inovou ao utilizar 

a teoria do mestre Piaget, para investigar um campo que não tinha sido objeto de estudo 

piagetiano, a construção do conhecimento da leitura e escrita. 

Diagnosticar quanto os alunos já sabem antes de iniciar o processo de 

alfabetização é um preceito básico do livro Psicogênese da Língua Escrita, que Ferreiro 

escreveu juntamente com Teberosky, outra pesquisadora, em 1979. A obra é um marco 

na área da alfabetização, pois, mostra que as crianças não chegam à escola vazias, sem 

saber nada sobre a língua. Pelo contrário, constroem hipóteses sobre a língua escrita 

desde que nascem e convivem com o ambiente letrado.  

São ferramentas importantes e fundamentais para a compreensão e a realização 

da comunicação do homem na sociedade contemporânea e a chave para apropriação dos 

saberes já conquistados pela humanidade. Por meio da alfabetização o homem se torna 
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um ser simbólico, social, global, inserido na civilização moderna, dominando os 

símbolos da comunicação humana. 

Mas nos perguntamos, afinal, o que é alfabetizar? É juntar palavras? É copiar 

palavras? Fazer letra bonita? Saber os nomes das letras? Descobrir o significado das 

coisas escritas? Ler o mundo? Quem é alfabetizado? Quando é que podemos dizer que 

uma pessoa está alfabetizada? Quando for capaz de escrever o próprio nome? Ler 

algumas placas de transito? Copiar um bilhete?  Quem é o alfabetizador? 

Geralmente o alfabetizador realiza seu trabalho sem ter conhecimento do que 

vem a ser o processo de aquisição da leitura e escrita. Trabalha baseado no 

conhecimento empírico, baseado na sua longa ou frágil experiência como alfabetizador 

também como educando. Leva em consideração o senso comum, o que viu nos estágios 

nos cursos de graduação e desconsidera a fundamentação teórica estudada nos cursos de 

graduação ou em sua formação continuada e considera cumprida sua tarefa quando 

termina de aplicar o conteúdo.   

O que ocorre quando chega ao término da cartilha, utilizada por ele, a qual 

independentemente de sua metodologia (a grande maioria dos docentes não sabem 

identificar a metodologia utilizada na cartilha) a partir de uma linguagem irreal (vovô 

viu a uva, o bebê baba, a pata nada etc), e de um repertório mínimo e controlado (bebê, 

babá, belo, bola...), representa um processo pedagógico em que ler é sinônimo de 

decodificar e escrever de copiar.   

No processo de ensino-aprendizagem o educando é visto como um mero 

repetidor, aquele que executa cópias. O educando está alfabetizado quando decifra 

mecanicamente a correspondência entre grafemas e fonemas e executa cópias 

simplesmente sem entender o processo de aquisição da língua escrita. Este tipo de 

trabalho não oferece condições para que o professor possa questionar os motivos pelos 

quais alguns alunos conseguiram conquistar a linguagem e outros não. Não há 

entendimento sobre como a criança se relaciona com o objeto da aprendizagem que é a 

língua. 

Essa dificuldade em entender o processo de ensino-aprendizagem faz com que o 

docente não tenha como avaliar seu trabalho, buscar o porquê, uma maneira de intervir 

de forma consciente a reconstrução do código linguístico. Buscar a compreensão dos 



 
 

1699 

 

porquês e conviver com as angústias de reconhecer aquilo que ainda não sabemos, se 

faz necessário. Aceitar os erros como construtivos, como algo a nos ajudar a melhorar 

nossa prática cotidiana em nossas salas de aula. Aceitar o “novo” sem preconceito e não 

abandonar os acertos já conquistados. 

O ponto de partida para esse (re) pensar é buscar com persistência e estudo o (re) 

conhecimento de teorias que possa nos conduzir de modo competente, a uma prática 

pedagógica o qual o conceito de ler e escrever seja modificada não só teoricamente, mas 

na prática da sala de aula. Uma aprendizagem mecânica do ler e escrever, que não se 

fundamenta nas ideias e nos conhecimentos adquiridos pela criança sobre a língua 

escrita, que não vem acompanhada de uma real compreensão dos usos e funções da 

linguagem, que não esteja sustentada em um interesse em comunicar e compreender, é 

seguramente inútil. É trabalhar objetivando somente com o decodificador do código 

lingüístico é treinar uma pessoa copista, que não conseguirá expressar-se por meio da 

escrita.  

Entretanto, aprender a ler e escrever é muito mais que simplesmente apropriar-se 

do código escrito é apropriar-se do código lingüístico, é tornar-se um usuário da leitura 

e escrita. E para que essa aprendizagem aconteça nossa prática escolar tem que ser 

modificada, mas para que nossa prática escolar seja modificada nosso conhecimento 

científico em relação ao processo ensino-aprendizagem das crianças em fase de 

alfabetização tem que ser revisto. Para Ferreiro (2003), escrever é diferente de copiar e 

ler é diferente de decodificar.  

Quando a criança escreve espontaneamente, ou seja, do jeito dela, da maneira 

que sabe, realmente está escrevendo de acordo com suas hipóteses, mas quando copia, 

seja do quadro, da cartilha, das fichas do professor é simplesmente uma cópia e não uma 

escrita. Essa é uma diferença básica, nas salas de alfabetização. 

A alfabetizadora Diniz2, que foi aluna da alfabetizadora Moraes no Grupo 

escolar Governador Clóvis Salgado em 1966, narrou que ao se tornar alfabetizadora 

utilizou o mesmo método o qual foi alfabetizada, entretanto escolheu outra cartilha O 

Barquinho Amarelo. Para desenvolver suas aulas ela contou que tinha todo um processo 

de trabalho, ou seja, fazia fichas, cartazes, caça-palavras depois os alunos iam formando 

frases, pegavam gravura e depois era feita (pela alfabetizadora) uma composição. “Eles 

iam falando para mim o que estavam vendo, assim eu trabalhava primeiro, aí depois 
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cada um contava uma história e eu me lembro que todos foram alfabetizados do mesmo 

jeito” (DINIZ2, 2010). 

Percebemos portanto, que enquanto docente a ex aluna Diniz 2, repete a prática 

que sua professora usou para ensinar-lhe a ler e escrever. O que é preocupante, pois 

percebemos em outras pesquisas realizadas por nós que esse fato não é isolado, mas que 

uma grande parte dos docentes atuais tendem a repertir em suas salas de aulas os 

métodos que aprenderam a ler enquanto crianças.  

 

 Histórias que se misturam: métodos e cartilhas  

A discussão sobre os vários métodos de alfabetização sempre foi cercada de 

muita polêmica. Os educadores sempre tiveram dúvidas sobre qual o melhor método 

para se alfabetizar. Ainda hoje a dúvida permanece. Os alfabetizadores em toda a 

história das primeiras letras, sempre buscaram o melhor método para alfabetizar. 

 

MÉTODOS Tipos de Processos Característica 

 

Métodos Sintéticos   

➢ Alfabético 

➢ Fonéticos ou Fônicos  

➢ Silábico 

 

➢ partem das partes para o todo, 

das unidades menores da língua 

para as maiores  

Métodos Analíticos  

➢ Palavração 

➢ Sentenciação 

➢ Global de Contos 

 

➢ partem de unidades 

significativas da língua, como 

palavras sentenças ou histórias, 

localizando primeiro o sentido e a 

memorização, para depois partir 

para a análise das sílabas e 

fonemas. 

Quadro 1 informativo dos métodos. Fonte: SANTOS (2001). 

 

Apesar das aparências, existem na realidade apenas dois métodos de leitura: que 

são os: sintéticos e analíticos. Ambos procuram fazer a criança compreender a 

existência de certa correspondência entre os símbolos da língua escrita e os sons da 
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linguagem oral. A decisão do Ministério da Educação de rever os métodos de 

alfabetização propostos nos PCNs reavivou um debate que opõe, de maneira ferrenha, 

construtivistas e defensores do método Fônico. Os PCNs orientam o trabalho do 

alfabetizador. Os atuais foram feitos em 1997, sob influência do construtivismo. O 

método Fônico baseia-se no aprendizado da associação entre fonemas e grafemas (sons 

e letras) e usa textos produzidos especificamente para a alfabetização.  

Conhecer a história dos métodos de alfabetização pode ajudar os alfabetizadores 

a identificar a permanências e princípios norteadores que vão ajudá-los a alfabetizarem, 

levando em conta a situação específica da sala de aula, conteúdos a ensinar, os 

processos cognitivos dos alunos e suas dificuldades e facilidades em construir seus 

conhecimentos.  

Quando o Brasil era colônia de Portugal foi proibido publicar livros no país. 

Naquela época, segundo Maciel (2006), os alfabetizadores confeccionavam materiais 

para alfabetizar e também usavam cartilhas portuguesas.  

O Expositor Português foi uma das primeiras cartilhas, utilizadas no Brasil, 

seguida pela Cartilha Maternal, do poeta João de Deus. O método João de Deus foi 

mais difundido no Brasil na década de 1880, período esse em que surgiu as primeiras 

cartilhas brasileiras.  

Mortatti (2000) assinala que o método de Alfabetização de João de Deus foi 

introduzido na Escola Normal de São Paulo em 1883, pelo então professor Antonio da 

Silva Jardim, e registra que em 1897 o governo paulista importou vários exemplares da 

Cartilha Maternal para distribuir nas escolas do estado. 

Os primeiros métodos presentes nas cartilhas nacionais foram os sintéticos, ou 

seja, aqueles que partem das partes para o todo, das unidades menores da língua para as 

maiores. Até hoje existem vários alfabetizadores que utilizam essa abordagem por 

considerá-la segura, pois ela baseia-se no mesmo pressuposto: o de que a compreensão 

do sistema de escrita se faz sintetizando, ou seja, juntando as unidades menores que são 

analisadas para estabelecer relação entre a fala e sua representação escrita.  

A alfabetizadora Moraes narrou que aprendeu com o auxílio do método Silábico. 

 “Não me lembro (da cartilha), só lembro as folhas amarelas da 

cartilha envelhecida” (2010). 
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Dependendo do método, essas unidades podem ser escolhidas entre letras, 

fonemas ou sílabas, para depois, formar um todo. Se a unidade escolhida como ponto de 

partida é a letra, trata-se do método de soletração ou alfabético, em que primeiro se 

ensina os nomes e as formas das letras, na sequência alfabética e também salteada, para 

depois trabalhar as sílabas e em seguida, com as palavras, frases, para finalmente chegar 

a textos inteiros. Se o início da aprendizagem começa pelas palavras, o método é o 

Silábico. São apresentados sílabas em diferentes estruturas, em geral associadas a uma 

palavra ilustrada. 

A alfabetizadora aposentada, Carvalho (2010), contou que usava tampinhas, 

rolinhos de pasta de dente, fazia desenhos com numerais, usava muitas fichas de 

palavras, de números. Fazia plano por letras, se a maioria conseguisse entender a letra 

que foi ensinada, no outro dia planejava com outra. Se não conseguisse, fazia exercícios 

e ia de carteira em carteira para ensinar. 

Já a aluna Signorelli (2010), lembrou em seu depoimento do método em que 

aprendeu a ler e escrever.  

Método Silábico...fazia uma associação da gravura com a letra inicial 

outro dia eu estava comentando com você sobre a letra H. A letra H 

por ela não ter som ela era associada a um desenho do gato como se 

fosse à metade do gato saindo de dentro dele e trabalhava-se os quatro 

tipos de letra e letra maiúscula e minúscula de imprensa junto com a 

letra maiúscula e minúscula cursiva, as professoras passavam 

explicavam. A gente conhecia as mesmas letras ao mesmo tempo e eu 

me lembro muito bem, apesar  de ter passado tantos anos, a primeira 

vez que eu apreendi a ler eu comecei a ler nas placas nos muros meus 

avós que moravam na avenida 17. Lá no alto perto da Escola Tonico 

Franco e eu morava no bairro Progresso perto da Escola Clóvis 

Salgado, sempre eu ia com minha mãe às vezes a gente ia de carro e 

outras vezes, a gente ia a pé. Um belo dia eu estava indo e dei conta de 

ler o que estava escrito nos muros, eu fiquei tão maravilhada aí eu 

disse para minha mãe “nossa eu já sei ler”, eu tinha sete anos porque 

no primeiro ano quando eu fui eu não consegui ser alfabetizada, então 

foi uma pré alfabetização então, eu fui alfabetizada dos sete aos oito 

anos, no primeiro ano adiantado. Foi bem no início do ano, naquela 

época falava “primeiro ano” e época era chamado primeiro aninho e 

primeiro ano adiantado e teve caso de alunos que conseguiram ser 

alfabetizados no primeiro aninho e assim não fizeram o primeiro ano 

adiantado (SIGNORELLI, 2010). 

Dentre os métodos sintéticos o mais antigo, que foi utilizado em massa, até 

meados do século XX, é o método alfabético. Este método consistia em apresentar 

partes mínimas da escrita, cujas unidades eram as letras do alfabeto, que, ao se juntarem 
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umas com as outras, formavam as sílabas ou partes que dariam origem às palavras. 

Entretanto, os alfabetizandos deveriam memorizar todo o alfabeto, letra por letra, para 

achar as partes que formariam a sílaba ou outro segmento da palavra, para só após esse 

processo compreender que isso poderia se transformar em uma palavra.  

A cartilha da Infância foi muito utilizada na região do Triângulo Mineiro e 

também em Ituiutaba. A alfabetizadora Carvalho contou que durante os anos de atuação 

como alfabetizadora usou da cartilha a Cartilha da Infância: 

 

Imagem14: 1ª lição as vogais da Cartilha da Infância Fonte: Tânia Rezende Silvestre 

Cunha 

 

Eu já tinha trabalhado um ano antes quando eu estudava porque na 

escola Normal não ensinava você a dar aula não, não ensinava mesmo 

era só teoria e não ensinava de primeira a quarta também não. Quem 

fez faculdade aproveitou mais aí no caso eu não fiz faculdade, não 

dava para fazer porque o dinheiro era pouco eu acho que até hoje é a 

mesma coisa, mas foi muito bom. Na escola eu encontrava aqueles 

macarrãozinho de letrinhas sentava no chão com eles, quem não 

apreendesse a ler não ia ganhar a surpresinha eu brincava. Então era 

brincadeira e ao mesmo tempo aprendizado, era muito bom gostava 

muito de ensinar (2010). 

Já a alfabetizadora Moraes narrou que nos 11 anos de trabalho utilizou a cartilha 

Os Três Porquinhos: 
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Imagem 15:Lista de palavras                                 Imagem 16: Listas de sílabas 

para serem recortadas 

Fonte: Tânia Rezende Silvestre Cunha 

O pré-livro, apresentava frases, palavras e sílabas. Tinha 27 historietas com o 

objetivo de trabalhar a leitura e inserir palavras novas, a partir da página 27. Nessas 

lições, as frases, palavras e sílabas diferentemente das anteriores, não eram separadas. 

Portanto, segundo as alfabetizadoras elas mesmas organizavam seu material didático, 

elaborando fichas e cartazes e fixando na sala de aula. 

 

Imagem 17: Cartaz do pré-livro As Mais Belas Histórias 

Fonte: Michelle Castro Lima 
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Moraes conta que essa cartilha era boa porque: 

(...) tinha uma sequência. Era a história dos três porquinhos e depois 

os cartazes e as fichinhas, cada cartaz era trabalhado em uma 

seqüência no terceiro e no quarto cartaz era minha casa e de palha e eu 

sou um palhaço. A minha primeira experiência como alfabetizadora 

foi com usando método Global. Foi no Clóvis Salgado pela primeira 

vez e última. (...) Eu fui a pioneira do método Global porque aqui em 

Ituiutaba ninguém conhecia, foi conhecer depois que eu trouxe de 

Belo Horizonte. Olha, ele era difícil porque têm crianças que não se 

adaptam e têm outras que têm mais facilidade porque depende muito 

do interesse e da atenção do aluno, só que era tão fascinante que todos 

eles amavam o método e o resultado era satisfatório (MORAES, 

2010). 

Após esse processo, criou-se o procedimento da soletração, que instituiu 

exaustivos exercícios denominados “exercícios de cantilenas” (cantorias com os nomes 

das letras e suas combinações) e também o treinamento com possíveis combinações de 

letras em silabários. Mas, estas atividades eram sem sentido, sem objetivo, porque 

demorava chegar a um significado. Os exercícios eram realizados com os alunos 

cantando e decorando as combinações: be-a-ba, be-e-be etc. e soletrando para tentar 

decifrar a palavra bola: be-o-bo, ele-a-la: bola. 

A alfabetizadora Moraes contou que:  

o material que era aplicado pelo método Global era confeccionado 

pelos próprios alunos e tendo filial da professora, então havia uma 

grande diversificação de materiais. Criativo, dependia muito da 

criatividade do aluno, cada professora usava o seu próprio método. 

(...) Era feito através de cadernetas e a gente ia fazendo esse 

desenvolvimento passo a passo, a gente desenvolvia no momento em 

que eu estava fazendo o diário praticamente, você já estava 

materializando e desenvolvendo o que você iria fazer dentro da sala de 

aula. Eu acho que a preparação de aula era importantíssima porque a 

pessoa não se perde, ela tem passos a seguir você sabe o que você 

pode fazer, o que você deve fazer mesmo que você saia um pouco da 

caneta. (2010). 

 

Já Carvalho (2010) lembrou que a confecção do material era produzido por ela 

por isso ela utilizava materiais recicláveis tais como: tampinhas, rolinhos de pasta de 

dente, além de contar com a ajuda das fichas para escrever os números e as palavras. Já 

a aluna Diniz2 (2010) afirmou que quando se tornou alfabetizadora tinha todo um 

trabalho para planejar as aulas, ou seja, ela fazia fichas, cartazes, caça-palavras, entre 

outros. 



 
 

1706 

 

Para o procedimento da soletração, não constata-se nas pesquisas o uso de 

material didático produzido para esse fim. Mas há algumas hipóteses levantadas. Sabe-

se hoje, que no século XIX, quando as instituições escolares passam a utilizar o método 

simultâneo de ensino, ou seja, aquele em que se formavam séries ou salas de aula que 

estudavam o mesmo conteúdo, ao mesmo tempo e no mesmo lugar, houve a 

necessidade de produção de material didático para “padronizar” os procedimentos. 

Entretanto, tem-se noticia de alguns materiais mais antigos usados para ajudar no 

processo de ensino aprendizagem.  

O Fonético ou Fônico é uma outra abordagem do método Sintético, muito 

adotado nas escolas mineiras na década de 80 do século XX, cujo cerne é ensinar a 

relação direta entre fonema e grafema, para que se relacione a palavra falada com a 

escrita. Assim, a unidade mínima é o som. Cada letra (grafema), é aprendida como um 

fonema (som) que, juntamente com outro fonema, pode formar sílabas e palavras.  

Para se ensinar os sons, há uma sequência que deve ser respeitada, começando 

do mais fácil para o mais complexo. No ensino aprendizagem, a ênfase na relação 

som/letra é o principal objetivo. A vantagem desse método, segundo seus seguidores é 

que nos casos em que realmente há uma correspondência direta entre a fala e sua 

representação escrita, os aprendizes vão realmente decifrar muito rápido, desde que há 

um entendimento dessa relação e decorem as correspondências. Os casos mais diretos 

entre fonemas e letras, descritos por Lemle (1987), são: P/B, V/F, T/D. Estas letras, seja 

no começo, meio ou fim, ou seja, em qualquer posição, serão sempre 

decodificadas/lidas da maneira que se escreve e também sempre serão 

codificadas/escritas da maneira que se fala. 

Signorelli (2010) fez o Normal Técnico e contou que naquela época eles não 

aprenderam a ensinar o método Fônico. Mas, tinha outras cartilhas no Grupo escolar 

Clóvis Salgado que ensinavam outras formas de alfabetização, inclusive o método 

Silábico.  

Eu me lembro que a gente tinha um manual de ajuda ao professor 

então, tinha toda uma preparação quando você ia contar historinhas, 

introduzir uma determinada letra, era tudo ilustrado normalmente, 

quando trabalhava só um período eu passava a parte da manhã 

elaborando e a tarde eu ia para escola. Às vezes trabalhava com 

recorte também, levava gravuras para eles pesquisarem em 

jornalzinhos, tudo a gente fazia. Eu acho que todas cartilhas de acordo 
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com seu tempo eram válidas, agora o método Fônico foi assim um 

método muito utilizado mas que trouxe muita dificuldade na 

alfabetização é assim que eu o encaro, sentia muito o som então com o 

tempo até que nós conseguimos tirar o vício, foi muito difícil eu tinha 

uma supervisora que me dizia assim “que nenhum professor era 

obrigado a trabalhar com nenhum método, o importante era que os 

alunos aprendessem” eu sempre tive mais facilidade com o silábico e 

essa cartilha Letrinhas Amigas eu adorava, essa cartilha e as crianças 

quando começavam a ler os textos era maravilhoso, eles aprendiam 

direitinho nessa cartilha, o método usado era o Fônico. (2010). 

 

Entretanto, há vários problemas. Há as variações dialetais na pronúncia das 

palavras e, mesmo havendo essas variações elas são escritas da mesma maneira, isto é, 

de uma maneira estável. De outro jeito, várias palavras, são escritas de uma forma e 

pronunciadas de outra, como, por exemplo, leite (leiti). Essas variações linguísticas, 

faladas oralmente, interferem na escrita das crianças, principalmente, no início de seu 

processo de alfabetização. A criança escreve como fala, de acordo com suas hipóteses 

linguísticas.  

O processo Silábico ou da silabação é outro processo do método sintético, pois 

também vai das partes para o todo. Nesse processo, a principal unidade a ser analisada 

pelos alfabetizandos é a sílaba.  

Segundo a ex-aluna do colégio Clóvis Salgado, Signorelli, o método silábico 

fazia uma associação da gravura com a letra inicial e, por exemplo, a letra H por ela não 

ter som era associada a um desenho do gato como se fosse à metade do gato saindo de 

dentro dele e trabalhava-se os quatro tipos de letra e letra maiúscula e minúscula de 

imprensa junto com a letra maiúscula e minúscula cursiva. “A gente conhecia as 

mesmas letras ao mesmo tempo e eu me lembro muito bem a primeira vez que eu 

apreendi a ler eu comecei a ler nas placas nos muros...” (SIGNORELLI, 2010). 

Essa abordagem proporciona a montagem de palavras simplesmente com as 

sílabas já apresentadas e gradativamente formam-se pequenas frases e 

consequentemente pequenos textos, que são também forjados para que apresentem 

somente as sílabas já estudadas. A vantagem desse método, segundo seus seguidores, é 

que ele atende a um princípio básico e Fundamental para o processo de alfabetização, 

quando falamos, pronunciamos sílabas e não letras ou sons separadamente, sendo assim, 
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os alunos compreendem melhor o processo de aquisição de leitura e escrita, do que no 

método Fônico ou de Soletração. 

Houve uma grande expansão no processo de ensino no Brasil com a 

Proclamação da República em 1889. Surgiram em São Paulo os primeiros grupos 

escolares em 1892 e depois em todo o país. Instituiu-se, nesses grupos, a divisão em 

séries, o que gerou, então, a necessidade de materiais específicos para cada turma. O 

ideário republicano nacionalista trouxe a preocupação em produzir materiais muito mais 

brasileiros, deixando de lado os termos tipicamente portugueses utilizados até então e os 

conteúdos voltados para a História de Portugal passando a voltar para a História do 

Brasil. 

De acordo com Maciel (2006), ocorre aqui uma grande mudança no emprego 

dos métodos. Há um rompimento com os sintéticos e progressiva difusão dos analíticos 

(globais), que partem de unidades significativas da língua, como palavras-sentenças ou 

histórias, localizando primeiro o sentido e a memorização, para depois partir para a 

análise das sílabas e fonemas. 

Os métodos globais trabalham com diversos pressupostos, que podem ser 

verificados nas discussões sobre sua utilização desde Comênius até a 

contemporaneidade. Apesar do uso do método de Soletração nos séculos XVII e XVIII, 

Comênius já demonstrava a sua indignação com o uso desse método em sua obra A 

Didática Magna, de 1656. Neste período existia uma preocupação em tornar o método 

de aprendizagem da leitura e da escrita menos cansativo e enfadonho ao afirmar que não 

se ensinem e se aprendam as palavras senão juntamente com as coisas, da mesma 

maneira que vendem, compram e transportam o vinho juntamente com a garrafa, a 

espada e a bainha. Desta forma, a aprendizagem das palavras não deveria ser 

considerada como “bexigas cheias de vento”. 

Segundo a ex-diretora do Clóvis Salgado, Diniz1 (2010), a escola adotou várias 

cartilhas de alfabetização. Ela contou que utilizou a Cartilha Analítica por um tempo,  

depois começaram a estudar e pesquisar outros métodos de ensino até que apareceu, em 

1965, o método Global. 

A Dirce trabalhava com o método Global e a gente sentia diferença de 

40 meninos já que 30 estavam alfabetizados tranquilamente aí vinham 

os outros com dificuldades. Tinha denominações, mas era tanta coisa: 
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classe A1, A2 aí existia sempre os meninos que tinham mais 

dificuldades e ficavam dois anos na primeira série que já fechou 

depois de 1961 e que veio o Ensino Fundamental e o Médio. Mas 

nessa época o Global era fantástico então foi assim eu tinha duas 

professoras, uma se adequou muito bem e a outra não. A diretora 

naquela época era supervisora, orientadora, disciplinadora se fosse o 

caso a gente era tudo então eu passei do cargo de professora pra 

diretora, eu mesma percebia minha deficiência como diretora porque 

eu achava e acho até hoje que o diretor tem que ser um generalista. 

Ele tem que saber de tudo um pouco então quando as professoras 

tinham uma dificuldade na alfabetização é claro que a dificuldade 

maior é da criança que não consegue acompanhar era uma tristeza. 

Depois que a gente viu pelo método Global, nós estudamos muito a 

cartilha Os Três Porquinhos pra depois começarmos a aplicar, só 

depois que a gente teve o conhecimento do manual que a gente teve 

segurança é que tivemos as ideias. A mesma coisa aconteceu comigo 

na proposta ativista, só comecei aplicar quando tive segurança, achei 

que o Global foi um avanço, mas a proposta construtivista superou 

então nós começamos a ajudar a Dirce porque tinham os cartazes, o 

conto, depois vem à sentença, posição de sentido e depois a silabação. 

Pelas jornadas pedagógicas promovidas pela AMAE e educando, mas 

eu também tinha estudado aqui, estudava de tudo, mas tudo com uma 

proposta antiga, tradicional sabe que você falava tudo os meninos 

passavam no quadro aí começou a surgir as jornadas pedagógicas e 

nós participávamos em Uberlândia, aprendia e trazia pra escola 

(DINIZ1, 2010). 

Outra alfabetizadora entrevistada que ressaltou a importância do surgimento do 

método Global na Escola Clóvis Salgado foi a Diniz2 (2010), filha de Diniz1. Segundo 

ela, tinha todo um trabalho no planejamento de aulas e confecção de material: fazia 

fichas, cartazes, caça-palavras depois os alfabetizandos iam formando frases, eles 

pegavam gravuras e ela fazia uma composição textual sobre aquele desenho. Os 

alfabetizandos falavam para a alfabetizadora o que eles estavam vendo. Desta forma, 

trabalhava primeiro com estes meios e depois cada um contava uma história. “Com o 

Global, o alfabetizador também tem que ser criativo não ficar só naquilo, eram mais 

atividades que a gente desenvolvia” (DINIZ2, 2010). 

Para a alfabetizadora Moraes (2010), pioneira do método Global em Ituiutaba, o 

Global era uma metodologia difícil porque tinha crianças que não se adaptavam e outras 

que tinham mais facilidade. “Depende muito do interesse e da atenção do aluno, só que 

era tão fascinante que todos eles amavam o método e o resultado era satisfatório” 

(MORAES, 2010). De acordo com ela, o material que era aplicado pelo método era 

proporcionado pelos próprios alunos e então havia uma grande diversificação de 

materiais criativos, “dependia muito da criatividade do aluno e cada professora usava o 
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seu próprio método” (Ib. idi, 2010). A partir desta interação com o alfabetizando, a 

alfabetizadora utilizava-se da experimentação para introduzir o conteúdo proposto por 

meio dos diversos tipos de planos de aulas. 

O planejamento de aula era feito através de cadernetas e a gente ia 

fazendo esse desenvolvimento passo a passo. A gente desenvolvia no 

momento em que eu estava fazendo o diário. Praticamente você já 

estava materializando e desenvolvendo o que iria fazer dentro da sala 

de aula, eu acho que a preparação de aula era importantíssima porque 

a pessoa não se perde, ela tem passos a seguir. Você sabe o que pode 

fazer, o que deve fazer mesmo que você saia um pouco da caneta 

(MORAES, 2010). 

 

No caso do método de Contos, os materiais didáticos trazem uma sequência de 

contos, com sentidos complementares para serem trabalhadas ao longo do ano. Ambos 

os métodos têm como principal desenvolver no aluno a capacidade de compreensão, 

além de treiná-lo na habilidade de antecipar e seguir sequências de ideias, relacioná-las 

entre si e memorizá-las. Na narrativa da alfabetizadora, Diniz2, são destacados os 

momentos de interação entre alunos e alfabetizadora:  

Não, me lembro muito bem sei que gostava muito de assistir as aulas 

dela não era uma coisa maçante, ela era muito criativa, devia ter 

cartaz, fichinhas porque o método Global e através de fichas. Tinha 

todo um trabalho, fazia fichas cartazes caça-palavras depois os 

meninos iam formando frases, eles pegavam gravura e a gente fazia 

uma composição legal eles iam falando para mim o que eles estavam 

vendo trabalhava primeiro aí depois cada um contava uma história e 

eu me lembro que eles todos foram alfabetizados do mesmo jeito 

(DINIZ2, 2010). 

 

Com histórias e contos, a leitura é estimulada como fonte de informação e de 

prazer.  Na produção dos chamados pré-livros, tanto poderia ser utilizado um texto já 

conhecido pelas crianças, como foi o texto utilizado pela autora Lúcia Casasanta do pré-

livro Os Três Porquinhos, como poderia ser um texto totalmente desconhecido, em que 

cada lição é um conto completo, ainda que os personagens sejam os mesmos (neste 

caso, o Livro de Lili, da autora mineira, Anita Fonseca, é exemplar nessa organização).  

Que os métodos analíticos e os sintéticos sempre conviveram é perfeitamente 

compreensível e perceptível. Na década de 1940 do século XX, são lançadas duas 

cartilhas brasileiras a Caminho Suave da autora Branca Alves de Lima da editora 
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Caminho Suave Edições em 1948 e a Cartilha Sodré, da autora Benedicta Stahl Sodré, 

lançada pela Cia Editora Nacional em 1940, ambas foram best-seller das cartilhas, e 

temos registro de que são utilizadas até nos dias atuais do século XXI, as 

alfabetizadoras utilizam como referências de material didático que utiliza o método 

Silábico.  

Ambas as cartilhas trabalhavam com o método da Silabação, em um período de 

ampla defesa dos métodos analíticos por parte dos pesquisadores e do governo. Uma 

possível explicação é que o método Sintético seria mais fácil de ser aplicado pelo 

professor, além de atender a real necessidade de trabalhar a relação fonema/grafema, 

que muitas vezes ficava negligenciada nos métodos globais. Na área da educação 

brasileira, muitos avanços já foram conquistados e realizados. Entretanto, o diálogo 

sobre os métodos de alfabetização ainda permanece.  
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Resumo: Propõe-se um olhar particular a abecedários e aproxima a história dos impressos à 

história da alfabetização. O objetivo, a partir de outros estudos já realizados pelas autoras, é 

analisar um conjunto de cinco abecedários ilustrados, impressos e em circulação no Brasil entre 

as décadas de 30 e 80 do século XX, sob seus aspectos materiais e seus protocolos de leitura. O 

exame desses abecedários destaca os dispositivos tipográficos e textuais adotados pelos editores 

e/ou autores com a finalidade de apontar possíveis práticas de leitura suscitadas junto ao público 

leitor. As imagens, tomadas como ilustrações, são presença proeminente no conjunto 

examinado, sendo possível afirmar que nesse período histórico os abecedários se pautam na 

visualidade. Observamos ainda que alguns abecedários possuem características literárias. Tais 

constatações apontam aspectos que possibilitam inferir como os leitores manusearam, 

compreenderam e apreenderam a palavra escrita por meio dos abecedários ilustrados. 

 

 

Palavras-chave: Abecedários ilustrados. História da Educação. História da 

alfabetização. 

 

Introdução 

Este artigo251 decorre de um estudo sobre abecedários, artefatos impressos e em 

circulação no Brasil do século XX, com atenção especial a um conjunto de obras 

amealhadas em distintos acervos do estado do Rio Grande do Sul252.  

 
251 Trata-se de texto reelaborado a partir de a dissertação de Mestrado defendida no âmbito da linha de 

pesquisa História, Memória e Educação do PPGEDU/UFRGS no ano de 2015.  

252 Para este trabalho optamos por apresentar minuciosamente os abecedários ilustrados que foram 

categorizados como literários a partir de critérios que serão explicitados no decorrer do texto. Intitulam-
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Inspira-se na história cultural, assim como em estudos da história da cultura 

escrita – história da alfabetização, do livro e da leitura – e pretende contribuir com o 

campo da História da Educação.   

Como afirmamos em outros estudos (2013; 2015), abecedário é palavra e 

expressão adotada aqui a partir de uma acepção formulada com fundamento nas 

reflexões tecidas por Cagliari (2009) e Faraco (2012) acerca da história da escrita. 

Abecedário apresenta-se como desdobramento da noção de alfabeto. Alfabeto como 

conjunto de caracteres que compõe um sistema de escrita, que adota como referência a 

relação entre grafema/fonema. E abecedário como impresso cujo objetivo é proceder à 

didatização de cada uma e todas as letras do alfabeto com vistas ao ensino e 

aprendizado da leitura e da escrita. Convém ressaltar que abecedário e alfabeto não são 

sinônimos, embora visceralmente relacionados. Portanto, não coincidem, mas guardam 

entre si uma relação de implicação.  

Ao observar a materialidade desses impressos entendemos que sua identidade se 

assenta no princípio didático de ensinar a quem manuseia o alfabeto os seus elementos e 

sua sequência, as relações entre grafema/fonema, e por vezes a palavra, o texto e a 

própria imagem. Embora possa haver outras definições a respeito dos vocábulos 

abecedário e alfabeto, essas são as acepções que adotamos ao examinar a empiria aqui 

apresentada. 

Cumpre historicizar os abecedários em sua materialidade, concebendo que estes 

não existem em qualquer sociedade, mas naquelas em que as letras e suas combinações, 

ou seja, o código escrito, passou a assumir uma centralidade, o que comumente 

designamos de sociedades grafocêntricas. Os abecedários deram lugar a diversas 

experiências culturais em torno da escrita, envolvendo os sujeitos nela inseridos, dentro 

e fora do universo escolar. 

Conforme Stephanou e Souza (2013), é preciso ressaltar que os abecedários têm 

uma história secular que remonta às origens da cultura escrita, a invenção das letras e 

dos sistemas de escrita que tinham como finalidade possibilitar, de alguma maneira, a 

comunicação. Em geral, têm sido naturalizados como exclusivos da história da 

 
se: “Pare no P de poesia”, “O batalhão das letras”, “De Avestruz a Zebra”, “Aventuras do ABC” e “ABC 

dos coelhinhos”. 
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escolarização ou do ensino e aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Trata-se de 

ideia errônea que é preciso desconstruir com pesquisas que demonstrem sua presença 

em diversos tempos e contextos socioculturais.  

Os abecedários são artefatos de longa história e persistem como instrumento 

didático nos dias atuais, utilizados nas práticas alfabetizadora de diferentes modos, sob 

suportes variados, sujeitos a diferentes transposições didáticas. Os abecedários diferem 

no tempo porque vêm se adaptando a usos variados, figuram em documentos diversos 

de uso social, em cartilhas, obras de literatura infantil ou em práticas intimamente 

relacionadas à alfabetização. 

 

Práticas de leitura dos abecedários ilustrados 

 

A leitura é uma prática crescentemente difundida desde a ampliação da 

circulação de impressos (CHARTIER, 2009). No senso comum, acredita-se que é uma 

prática invariável e que os significados atribuídos aos seus conteúdos são sempre os 

mesmos. Chartier questiona tais representações e afirma que a leitura é uma prática 

cultural, portanto histórica, e que cada leitor estabelece múltiplos usos e distintos modos 

de apropriação ao que lê. 
 

Consoante a tais afirmações, o autor acrescenta que a leitura é “uma criação 

secreta e singular” de cada sujeito leitor (CHARTIER, 1992, p.214). A leitura, portanto, 

não é uma prática universal e sua significação varia conforme as competências do leitor, 

as convenções de leitura, os usos plurais, os protocolos de leitura, as comunidades 

interpretativas, as memórias e experiências dos atos de leitura. Essas provocações 

propostas por Chartier (1992) desencadeiam, ainda, outras questões a analisar: a relação 

da leitura com o material impresso (suporte, formato, intervenções editoriais), a relação 

entre gênero discursivo e suporte e a legibilidade que este pode propiciar, dentre outras. 

Para este trabalho, os quatro abecedários ilustrados destacados são analisados a 

partir da relação triangular proposta por Chartier: exame do suporte, do texto e das 

práticas de leitura. Tal relação triangular produz uma tensão, seja pelas diversas 

maneiras pelas quais o texto é ofertado a ler, seja pelos diferentes modos pelos quais é 

manuseado, e como, através da leitura, o texto é interpretado pelo leitor. Dessa tensão 

decorrem múltiplas possibilidades de produção de sentido que o leitor é capaz de 

realizar. 
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Julgamos pertinente esclarecer o que aqui consideramos como indícios das 

práticas de leitura. Apontamos três indícios. O primeiro deles é o relato do leitor sobre 

as leituras que realiza. “Ler é entendido como uma ‘apropriação’ do texto, tanto por 

concretizar o potencial semântico do mesmo quanto por criar uma mediação para o 

conhecimento do eu através da compreensão do texto” (CHARTIER, 1992, p.115). 

O segundo indício são os protocolos de leitura e é preciso “tentar interrogar os 

objetos lidos eles próprios, em todas as suas estruturas, jogando com os protocolos de 

leitura inscritos nos próprios textos e com as disposições de imprimir” (CHARTIER, 

2009, p.236). Trata-se, então, de identificar as estratégias realizadas por autoridades, em 

especial pelos editores, que tentam “impor uma ortodoxia ou uma leitura autorizada do 

texto” (CHARTIER, 1992, p.215). 

Os protocolos de leitura que compõem o corpus de atitudes do ato de ler podem 

ser caracterizados em dois tipos: uns são puramente textuais e concernem ao autor, e aos 

elementos que este inscreve no texto de modo a garantir ou ao menos sugerir a 

apropriada interpretação do que escreve. Diz Chartier (2009, p.10) que esses elementos 

do autor “[...] inscrevem no texto a imagem de um leitor ideal, cuja competência 

adequada decodificaria o sentido preciso com que o autor pretende escrevê-lo”.  

 

São como instruções que repousam em uma dupla estratégia de 

escrita: inscrever no texto as convenções, sociais ou literárias, que 

permitirão a sua sinalização, classificação e compreensão; empregar 

toda uma panóplia de técnicas, narrativas ou poéticas, que, como uma 

maquinaria, deverão produzir efeitos obrigatórios, garantindo uma boa 

leitura. (CHARTIER, 2009, p.96-97) 

 

Outros, dizem respeito à matéria tipográfica, ou melhor, ao editor e à edição 

impressa do texto. O editor também idealiza um leitor que necessariamente não se 

assemelha ao idealizado pelo autor. Por exemplo, é possível observar nos impressos 

voltados para o ensino da leitura e da escrita o uso de recursos tipográficos que visam a 

sua didatização. Dominique Julia (1990) promove um debate a respeito das inúmeras 

inovações que ocorreram em Paris durante o século XVIII. Os preceptores particulares e 

os mestres de pensões aristocráticas tiveram destaque nesse cenário. O autor comenta 

que neste período o ensino da leitura naquele país iniciava com o método da soletração 

port-royal. A pedagogia, então, se preocupava com a ludicidade e sentia a necessidade 

de proporcionar sentido ao ensino da língua. Para isso era preciso que ocorresse uma 
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inovação nos dispositivos tipográficos, que foram inventados, segundo o autor, para 

servir de apoio mnemônico. 

 

Py-Poulan de Launay utiliza caracteres tipográficos vermelhos ou 

itálicos para distinguir, no interior de uma página de leitura, letras que 

não é necessário pronunciar. Louis Dumas propõe “A.B.C em preto, 

em vermelho, em azul e em mais cores. Esta diversidade é sempre em 

benefício do aluno: os recursos podem ser empregados 

indiferentemente no começo, mas, em seguida, as letras pretas e 

vermelhas servirão para distinguir o romano e o itálico, o latim e o 

francês, na função ou na composição a ser feita sobre um quadro de 

um escritório tipográfico. (JULIA, 1990, p.626)  

 

 

 Segole Le Men (1984) também analisa abecedários do século XIX que tinham 

uso tanto doméstico quanto escolar e cita como o recurso tipográfico poderia ser útil 

para a aquisição da leitura: 

 

A divisão se reporta scricto sensu à disposição tipográfica particular 

que permite ao aprendiz-leitor ver a palavra silábica após sílaba e a 

soletração designa o método de soletração, mas ela pressupõe o 

artifício tipográfico que é implícito na maioria dos casos. (LE MEN, 

1984, p.132) 

 

 

Escolano Benito (1997), por sua vez, aborda que nos manuais escolares 

espanhóis do século XIX figuraram diferentes modos de organização da página. 

Aspectos como a composição, a encadernação, as tipografias e as ilustrações bem 

características, ofereceram aos livros certa identidade. É importante ressaltar que os 

livros de iniciação à leitura apresentavam recursos ainda mais peculiares, uma vez que 

desejavam demonstrar a associação da visualidade com os aspectos linguísticos e 

formais dos conteúdos a serem ensinados. O autor apresenta um exemplo curioso acerca 

do movimento higienista no século XIX, enfatizando o quanto ele produziu efeitos 

sobre a apresentação do manual escolar. Tal movimento impôs algumas regras que 

incidiam sobre a espessura do papel, a cor da folha, o tamanho e cores da impressão, a 

medida das margens, bem como um “gosto artístico” pelas imagens. 

Chartier (1999, p.8) comenta que mais do que nunca os historiadores das 

práticas e sociabilidades culturais reconhecem os efeitos que as formas materiais 

produzem nos sentidos da leitura. 
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No caso do livro, elas [formas materiais] constituem uma ordem 

singular, totalmente distinta e outros registros de transmissão tanto de 

obras canônicas quanto de textos vulgares. Daí, então, a atenção 

dispensada, mesmo que discreta, aos dispositivos técnicos, visuais e 

físicos que organizam a leitura do escrito quando ele se torna um 

livro. (CHARTIER, 1999, p.8) [grifo nosso] 

 

Chartier (1999) alerta que os sentidos atribuídos às formas e aos seus motivos 

não são os mesmos para todos, pois dependem das competências ou das expectativas 

dos leitores que delas se apropriam, o que vale para o caso dos abecedários aqui 

examinados, ou seja, a descrição dos dispositivos textuais e tipográficos não implica em 

afirmar que tenham produzido os mesmos efeitos para todos os seus leitores, embora 

indiquem potencialmente quem eram esses e como liam. 

Retomando outros exemplos que podem indicar as práticas de leitura, Chartier 

(1992) comenta que na gestualidade do corpo e nas práticas de sociabilidade do escrito 

estão envolvidos o leitor, os lugares de leitura, as maneiras de ler. Esses aspectos são 

fundamentais para uma abordagem que pretenda compreender e interpretar como os 

textos foram lidos, manuseados, já que estabelecem convenções de leitura. 

 Com base em tais provocações, Chartier (2009) dedica-se a pesquisar sobre a 

história das práticas de leitura. Ao fazê-lo, Chartier (2009, p.77) afirma no artigo 

“Práticas de leitura”, que pretende “examinar as condições possíveis para uma história 

da leitura”, contudo tal tarefa não é de fácil execução em função da raridade dos 

vestígios e da complexidade de interpretação dos indícios indiretos. A formulação dessa 

ideia sinaliza, em alguma medida, o desafio desta investigação quanto às práticas de 

leitura dos abecedários aqui analisados. 

 O objetivo aqui, consiste em analisar quatro impressos designados como 

abecedários ilustrados, em circulação no Brasil na década de 70 do século XX. É 

possível fazer uma história da leitura, com contribuições à história da alfabetização, na 

ausência dos leitores que manusearam tais materiais? É um empreendimento que pode 

ser perseguido, pois segundo Chartier (2009), e como sinalizamos acima, os 

historiadores podem recorrer ao objeto impresso em si, embora não se possa construir 

uma história da leitura com uma coleção de estudos de caso. Para o autor, é preciso 

esclarecê-los por um enfoque que retorne ao objeto impresso, porque este 
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[...] traz em suas páginas e em suas linhas os vestígios de leitura que 

seu editor supõe existir nele e os limites de sua possível recepção. Um 

tal estudo, feito de corpus em corpus, não considera mais o impresso 

um suporte neutro, nem como uma unidade válida para ser colocada 

em série, mas como um objeto cujos elementos e estruturas remetem, 

de um lado, a um processo de fabricação cujas dificuldades eram 

grandes na época da composição manual e da impressão manual e, de 

outro, a um processo de leitura ajudado ou derrotado pelas próprias 

formas dos materiais que lhe é dado a ler. (CHARTIER, 2009, p.96) 

 

 

A partir desta ideia, a análise dos abecedários busca pistas de leitura e leitores 

na materialidade do objeto impresso. Isso porque na produção dos abecedários 

ilustrados, um leitor é idealizado tanto pelo autor quanto pelo editor. Perguntamo-nos se 

na produção dos materiais voltados para o ensino da leitura e da escrita, neste caso, os 

abecedários ilustrados, haveria uma preocupação pautada em aproximar o conteúdo – 

baseado nas concepções de alfabetização – de sua impressão? Isso poderia ser entendido 

como um modo de idealização do leitor? Se o leitor “aprende” de determinado modo é 

preciso produzir materiais que o auxiliem nesse processo? 

Mortatti (2000) aborda em seu livro “Sentidos da alfabetização”, que as 

concepções de alfabetização, na perspectiva da história das disciplinas escolares, 

demonstram que uma ação de alfabetizar, de disseminar o ensino da leitura e da escrita, 

de oferecer instrução primária acontece na medida em que são utilizados métodos de 

ensino e o mesmo alfabeto latino. Segundo a autora, a alfabetização sofreu demasiadas 

mudanças no decorrer do tempo, estando algumas delas inscritas nos materiais 

didáticos, no aprendizado por memorização, dentre outros exemplos.  As mudanças 

ocorridas sofreram influência dos aspectos econômicos, políticos e sociais. 

 Tal afirmação de Mortatti (2000) leva a pensar que na materialidade dos 

materiais didáticos, então, há indícios das concepções de alfabetização e, ainda, que a 

observação de diferentes materialidades em distintas épocas, torna possível acompanhar 

continuidades e descontinuidades de tais concepções no tempo. Há estudos de diferentes 

pesquisadoras brasileiras que buscaram demonstrar, em alguma medida, essas questões. 

Trindade (2004), Peres (2006), Cardoso (2011) e a própria Mortatti (2000), examinam 

cartilhas, cadernos escolares e diários de classe de professores. 

No Brasil, depois da Proclamação da República, intensificaram-se os discursos 

que afirmavam que a escola era um espaço necessário para todos. Sob esse aspecto, 

dominar o código escrito, ou seja, saber ler e escrever se tornou uma ferramenta 
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privilegiada de saber e acabou se configurando como um imperativo da modernização e 

do desenvolvimento social. O acesso à leitura e à escrita, contudo, ainda não era 

universal. Tal fato passou a incorporar os fundamentos da escola obrigatória, laica, 

gratuita e objeto de ensino e aprendizado escolarizados. Caracterizando-se como 

habilidades tecnicamente ensináveis, ler e escrever foram submetidos ao ensino 

organizado, sistemático e intencional, demandando, para isso, a preparação de 

profissionais especializados e materiais que se propusessem a didatizar tais 

aprendizados.  

Razzini (2010) comenta que com o advento da República e da ênfase ao ensino 

simultâneo, cresce a demanda de materiais escolares para uso individual do aluno, 

contexto em que há um aumento significativo na produção de livros escolares. O 

expressivo crescimento do mercado de livros precisa ser visto como “parte das 

condições de infraestrutura (física e cultural) criada para a consolidação dos sistemas de 

educação pública” (RAZZINI, 2010, p.107). 

A par disso, Mortatti (2000) inicia da questão dos métodos e divide a história da 

alfabetização no Brasil em quatro momentos, no intuito de compreender os sentidos 

historicamente atribuídos à alfabetização e de que modo esses métodos passaram a ser 

alvo de preocupação de educadores, legisladores e administradores governamentais. 

Interessa, particularmente a este trabalho, a caracterização feita pela autora acerca da 

disputa em torno de certas tematizações, normatizações e concretizações relacionadas 

com o ensino da leitura e escrita. Ela afirma que, em decorrência de tais disputas, 

ocorre, em cada um desses momentos, a fundação de uma nova tradição relacionada ao 

ensino inicial da leitura e escrita (Mortatti, 2000). Ao desenvolver o assunto, entende 

que é atribuída disputa pela hegemonia de determinados métodos de alfabetização, 

sobressaindo o papel desempenhado pelas cartilhas, instrumento privilegiado de 

concretização dos métodos e dos conteúdos de ensino.  

 

Protocolos de leitura textuais e editoriais dos abecedários ilustrados literários 

 

 Optamos por apresentar, inicialmente, os abecedários ilustrados que demonstram 

uma função didática para o ensino e aprendizado da leitura e da escrita, propondo o 

conhecimento do alfabeto, seu ordenamento, relação entre grafema/fonema juntamente 

às imagens, palavras e textos.  
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Há características comuns nesses impressos da amostragem analisada na 

dissertação (vinte e um), o que permite distingui-los a partir de características comuns: 

abecedários que se aproximam de obras literárias ou que utilizam recursos estéticos 

inspirados na literatura (rimas, onomatopeias, aliterações, etc.). E outros que assumem 

uma forma enciclopédica, ou seja, oferecem informações e curiosidades a respeito do 

tema que abordam. 

 

Literários ou com recursos estilísticos da literatura (rimas, onomatopeias, 

aliterações, etc.). 

1937 – A festa das letras 

1980 – Pare no P de poesia 

1981 – Aventuras do ABC 

1982 – De Avestruz a Zebra   

1983 – Aventuras do ABC 

1984 – ABC dos coelhinhos 

1984 – O batalhão das letras 

Quadro 1 – Categorias dos abecedários: literários ou com recursos estilísticos da 

literatura (rimas, onomatopeias, aliterações). 

  

 Ressalvamos, no entanto que há um outro grupo de abecedários que não se 

enquadra nessas classificações, pois possuem características distintas. Não apresentam 

nenhuma oração ou texto. Apresentam uma relação entre letra, palavra e imagem, tão 

somente.  

 O primeiro abecedário examinado intitula-se “Pare no P de poesia” (1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – “Pare no P de poesia” 

 

 Esse abecedário assume uma característica literária na medida em que tanto os 

recursos estéticos adotados, quanto a variação temática das poesias, tornam sua 

apresentação bastante peculiar. Observa-se que a extensão do texto a ser lido e a 
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organização espacial do título de forma não convencional pressupõem um leitor não 

iniciante ou uma leitura tutelada. 

 A partir do exemplo acima observa-se que a letra está em destaque em relação 

ao texto. Ela compõe as imagens ao mesmo tempo em que compõe o título da poesia “V 

de verde”. Os elementos verbais (neste caso a letra V) e não verbais (imagens) estão em 

fusão nesse abecedário. 

 Fazer o levantamento de suas ilustrações representou um desafio porque as 

imagens não estão estanques como na maioria dos demais abecedários, mas compõem 

um conjunto de informações, formando, de certa maneira, algumas paisagens. 

 Na intenção de explicitar nossas aproximações a este abecedário, realizamos um 

mapeamento das imagens, cujo resultado consta na tabela abaixo: 

 

Tema Ocorrências 

Pessoas 17 

Animais  10 

Objetos variados 9 

Brinquedo  4 

Paisagens  3 

Partes do corpo humano  1 

Construções 1 

Planta 1 

Quadro 2 – Universo temático das imagens “Pare no P de 

poesia” 

 

 

 A presença das imagens não tem uma necessária vinculação com a letra e o som, 

como é o caso de outros abecedários. Não há uma explicação clara para a seleção das 

ilustrações, mas deduzimos que, a partir do entendimento dos ilustradores, elas 

provocam a atenção das crianças uma vez que se aproximam de seus interesses, são 

coloridas, etc. 

 No abecedário “O batalhão das letras” (1984) as imagens também não 

estabelecem relação imediata com a letra e o som. Esse é um aspecto de semelhança 

entre eles, ambos são da década de 80. No entanto, no “O batalhão das letras”, as 

imagens formam uma espécie de narrativa que o texto, sob a forma de quadrinhas (uma 

estrofe de quatro versos), busca contar. Contudo, há um protocolo de leitura (uso das 

letras em caixa alta) nas palavras que começam com a letra “S”, por exemplo. Esse 
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aspecto se diferencia do abecedário “Pare no P de poesia” (1980). Pode ser uma maneira 

de atentar o leitor para uma coleção de palavras que iniciam com uma mesma letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – “O batalhão das letras” 

 

“De Avestruz a Zebra” (1982), os textos também são escritos sob a forma de 

quadrinhas. O tema selecionado é sobre animais, como o próprio título leva a crer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – “De Avestruz a Zebra” 
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 A letra inicial em destaque, por tamanho e cor, não está topograficamente 

próxima da imagem. Não há o desenho de traçados de letra desvinculados da escrita da 

palavra. 

 Quanto ao abecedário “Aventuras do ABC” (1981, 1983), há aspectos que se 

distanciam dos demais que já foram apresentados. Uma ressalva é que embora os 

exemplares tenham anos de publicação diferentes, não apresentam nenhuma 

modificação no texto ou nas imagens que ilustram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – “Aventuras do ABC” 

 

 

As poesias utilizam o estilo literário em dois aspectos: as rimas e aliterações, 

pois estão em evidência as letras no ordenamento da página. Neste caso, as imagens ali 

representadas não apresentam relação entre letra e o som. Entretanto, os versos 

procuram descrever e comparar o formato do traçado das letras, particularidade desse 

abecedário. O som semelhante está destacado ao final das palavras, na última sílaba. 

Essa característica também pode ser apontada como um aspecto diferente de 

abordagem. 

 Dentre os abecedários que podem ser considerados literários ou que se valem 

dos recursos estéticos da literatura (rimas, onomatopeias, aliterações, diminutivos, etc.), 
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resta analisar o último deles, “ABC dos coelhinhos” (1984). Propositalmente é o último 

a ser abordado, pois sua apresentação é peculiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5 – “ABC dos coelhinhos” 

 

 O abecedário utiliza o ordenamento das letras e destaca, em cor, a letra que a 

página aborda (recurso de aliteração). Na imagem acima, é a letra “P”. Não importa a 

localização da letra na palavra, onde estiver ela é posta em evidência. O leitor pode 

inferir de maneira indireta as relações entre grafema/fonema se ao ver/ler ou ouvir/ler 

houver um destaque a sonoridade da letra. 

 Outro aspecto é que esse é o único abecedário que utiliza fotografias como 

ilustrações. Os coelhos fotografados aparecem narrados pelos textos a partir de atributos 

humanos, como nas fábulas. O conteúdo do texto é, muitas vezes, de cunho moralizante. 

 

Alguns arremates... 

 

 A análise aqui desenvolvida consiste em uma focalização particular sobre muitas 

outras possíveis sobre corpus de abecedários, na perspectiva da história da cultura 

escrita, da educação e da alfabetização no Brasil do século XX. 

 Para tanto, a análise apoiou-se no tripé suporte-texto-leitura. Esses eixos 

conduziram a investigação, que se preocupou em caracterizar a materialidade do suporte 
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de um conjunto de abecedários ilustrados.  Segundo o autor de referência, Roger 

Chartier (1992), isso consiste em caracterizar o objeto impresso, seus textos e suas 

possíveis leituras e apropriações. O pressuposto é que as relações incessantes entre esses 

três pólos de um mesmo fenômeno produzem efeitos múltiplos de sentido, seja pelas 

formas que materializam, seja pelos textos e seus usos.  

Este artigo concentrou sua atenção, sobretudo, no suporte dos abecedários 

ilustrados e considerou que este encontra-se num jogo decisivo com os textos, imagens, 

e assim também de maneira recíproca entre eles, o que constitui o contexto de atribuição 

de sentidos pelos leitores, sobretudos crianças no aprendizado inicial da leitura e escrita 

diante do que lhes é ofertado a ler. Em outras palavras, a observação e compreensão das 

particularidades e composição dos abecedários ilustrados possibilita demonstrar que é 

por meio do suporte que o texto chega ao leitor e este, por sua vez, o lê e atribui 

sentidos.  

A pesquisa apontou que os abecedários, assumiram a função didática do 

aprendizado inicial de leitura e da escrita, seja na vida cotidiana, seja nas instituições 

educativas, sob os mais diferentes suportes. Nesse sentido, como demonstração de sua 

permanência no tempo, este estudo analisou quatro abecedários ilustrados, no formato 

códice, a partir do mapeamento de exemplares em diferentes bibliotecas e acervos, com 

o propósito de identificar de que modo os abecedários se apresentaram nas décadas de 

30 a 80 do século XX, impressos e em circulação no Brasil. Esse inventário está muito 

longe de abarcar a totalidade dos abecedários que foram impressos e circularam neste 

espaço-tempo. Também interrogou como as letras que integram o abecedário 

comparecem nesses impressos (tamanhos, formatos, tipos, ordenamentos); se 

apareceram sozinhas ou se formam sílabas, palavras, frases ou pequenos textos; se 

houve associação de grafemas com fonemas; se constam imagens associadas às letras; 

quais os universos temáticos das imagens que figuram e, em especial, os protocolos de 

leitura textuais e tipográficos desses impressos. 

No decorrer da análise, alguns questionamentos sugeriram problematizações a 

respeito das imagens. A utilização de diversas imagens seria um legado de modelos 

visuais de outros impressos? As imagens selecionadas estão relacionadas somente aos 

aspectos da língua materna? Se elas não estão diretamente associadas tão somente às 

questões linguísticas, qual seria a motivação das escolhas? Meramente editoriais ou 

inscritas nas tematizações de cada momento histórico?  



 
 

1727 

 

Uma conclusão importante foi de que o ensino e aprendizagem inicial da leitura 

e da escrita se pautam na visualidade, seja pela presença das imagens coloridas, seja 

pelas letras de tamanho, traçado, estilos e cores diferentes.  

Os abecedários analisados evidenciam o quanto os aspectos estéticos e 

tipográficos, de alguma maneira, produzem efeitos no processo de aquisição da leitura e 

da escrita. Pelo menos essa parece ser uma das intenções dos autores que escrevem o 

texto, dos ilustradores que criam as imagens e dos editores que elaboram o impresso, 

muito embora não tenham sido localizados em prefácios editoriais ou autorais 

informações explícitas para existência dessas visualidades. Entretanto, pela recorrência, 

inferimos que a necessidade de capturar a atenção do leitor para a relação de todos esses 

recursos tipográficos com a língua materna, um tipo de protocolo de leitura é produzido 

no contexto desses abecedários. As imagens e o colorido das letras podem, também, 

constituir um meio de aproximar o leitor ao livro, um meio de persuadir sua 

interpretação a respeito da leitura que empreende. Para fins de alfabetização, um recurso 

importante para a memorização dos caracteres e do alfabeto em seu conjunto e 

sequência. 

Pensamos que as imagens, concebidas como protocolos de leitura, visam 

também fixar uma relação entre fonema e grafema, possibilidade de facilitar a 

memorização de palavras que iniciam com a mesma letra, de modo a desencadear o 

processo de soletração, em um jogo ou exercício. São inferências que formulamos para 

pensar nas práticas de leitura, nos usos diferenciais do leitor diante do manuseio desses 

impressos. 

Chartier (1992, p.227) entende que “o modo de ler, que é ditado pelo próprio 

livro ou por seus intérpretes, oferece o arquétipo de todas as formas de leitura, não 

importam quais sejam”. Os aspectos que mencionamos podem ser entendidos como os 

paradigmas de leitura que predominam numa determinada comunidade de leitores em 

torno a um abecedário, como as crianças em uma sala de aula. Para o autor, 

 

a caracterização desses modos de leitura é, portanto, indispensável a 

qualquer abordagem que pretenda reconstruir a maneira como os 

textos puderam ser apreendidos, compreendidos e manipulados. 

(CHARTIER, 1992, p.227). 

 

Entre outros aspectos, observamos que os animais são aqueles que estão no topo 

da lista das preferências para composição dos abecedários ilustrados, pois oferecem 
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ilustrações de “A a Z”, com animais conhecidos e outros curiosos ou exóticos, de 

interesse no universo infantil. Mesmo quando nos abecedários há uma variedade das 

imagens, eis que entre elas constam animais representados, possivelmente porque no 

entendimento de autores, editores e ilustradores são interessantes para o público que 

idealizam. 
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Resumo: Neste texto apresentam-se resultados parciais de pesquisa de mestrado em Educação, 

cujos objetivos são: contribuir para a produção de uma história da alfabetização na rede municipal 

de São Paulo e colaborar para o debate em torno da circulação, apropriação e implantação do 

pensamento construtivista em alfabetização no país. Assim, enfocam-se as orientações didáticas de 

Língua Portuguesa contidas no Programa de 1ª à 4ª série, de 1985. Mediante abordagem histórica, 

centrada em pesquisa documental e bibliográfica, na perspectiva da História Cultural, com enfoque 

na História do Currículo e das Disciplinas Escolares, o presente trabalho, tem como aporte teórico 

os pressupostos de Roger Chartier (1990), Certeau (1982, 1998), Ginzburg (1990), Mortatti (2000) 

e demonstra indícios de formulações construtivistas no documento analisado.  

Palavras-chave: Programa de Língua Portuguesa; Construtivismo; Município de São 

Paulo. 

 

Introdução  

Este trabalho vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de São Paulo, na linha “História da Educação: Sujeitos, Objetos e 

Práticas”, bem como ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Ensino de Língua e 

Literatura – NIPELL, na linha “Alfabetização, Leitura e Escrita”253, e é circunscrita no 

campo da  História do ensino de leitura e escrita, observando questões relativas ao processo 

de implementação do construtivismo em alfabetização escolar do Município de São Paulo. 

A partir da década de 1980 o pensamento construtivista em alfabetização na 

perspectiva de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky em Psicogênese da língua escrita, passou a 

ser adotado em diferentes localidades do país, como base para a reorganização da escola 

 
253 No âmbito do NIPELL, o texto proposto vincula-se ao Projeto Integrado de Pesquisa “O ensino de língua portuguesa e 

de literatura em perspectiva histórica (séculos XX e XXI): prescrições práticas, materiais didáticos, projetos político-

educacionais e saberes em circulação”, coordenado pelo Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da EFLCH-UNIFESP-Guarulhos.  
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face ao novo momento político que se iniciava, tornando-se referência para as 

reformulações curriculares, até subsidiar política de amplitude Federal, em 1996, com a 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

Há estudos sobre os impactos do construtivismo em alfabetização na escola 

brasileira, mas o processo de implementação e o modo de apropriação dessa teoria, no caso 

paulistano, ainda não foi objeto de estudo, sobretudo do ponto de vista histórico. 1986 

corresponde a data do documento mais antigo localizado no município de São Paulo e que 

tem indicação de adoção dos pressupostos do construtivismo em alfabetização. Contudo, 

baseado no paradigma indiciário discutido por Ginzburg (1990) é possível perceber indícios 

de formulações construtivistas relacionadas à alfabetização em“Programa de 1º Grau - 1ª à 

4ª série” de 1985. 

A partir da análise desse documento, busca-se responder ao seguinte problema 

investigativo: De que forma foi implementado o construtivismo em alfabetização no 

município de São Paulo?254 Como se deu o processo de apropriação dessa teoria e de 

“tradução” dela em prescrições práticas aos professores dessa rede? 

Por se tratar de uma pesquisa histórica, toma-se os pressupostos teóricos de Chartier 

(1990), especialmente o conceito de apropriação, Certeau (1982), especialmente os 

conceitosde lugar, procedimentos de análise e texto. Além disso, as ações ensejadas como 

mecanismos para implementação do construtivismo em alfabetização no município de São 

Paulo são aqui analisadas, como estratégias (CERTEAU, 1998).  

A investigação é de caráter documental, sob a ótica da Pesquisa em História. 

Coerentemente com essa abordagem, utilizou-se a análise da configuração textual proposta 

por Mortatti (2000). Indícios construtivistas em “Programa de 1º Grau – 1ª à 4ª série” 

(1985) 

O referido material trata-se de uma versão preliminar para discussão do Programa 

de 1º Grau – 1ª à 4ª série - 1985, compreendendo discussões sobre o ensino de Língua 

Portuguesa, Matemática, Estudos Sociais, Ciências e Saúde e é postulado como fonte para 

 
254 A resposta a este problema de pesquisa é mais bem elaborada na dissertação de mestrado em Educação, em andamento, 

intitulada “A implementação do construtivismo em alfabetização no currículo da rede municipal de ensino de São Paulo 

(1986-1996)”, elaborada por Diego Benjamim Neves e orientada pelo Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira. 
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esta investigação. Quanto ao conteúdo, no que tange especificamente à Língua Portuguesa, 

apresenta as cinco sessões que seguem numeradas.  

Critérios norteadores na revisão do Programa de 1º Grau  

 

Os critérios são quatro e podem ser resumidos da seguinte forma: 1º Priorização e 

sequenciação lógica dos conteúdos mais significativos de cada disciplina; 2º Equilíbrio 

entre a dimensão lógica e a dimensão psicológica (contexto sociocultural dos alunos e 

conhecimentos disponíveis sobre os processos de aprendizagem) na escolha dos conteúdos; 

3º Sequência horizontal e continuidade dos conteúdos ao longo das séries; e 4º Adequação 

do Programa às condições de trabalho do professor. 

 

Considerações sobre o ensino de língua portuguesa no 1º grau  

As considerações partem de dois pressupostos: o acesso à norma culta da língua 

como “[...] veículo de aquisição e transmissão de conhecimentos acumulados pela 

sociedade” (SÃO PAULO, 1985, p. 2), bem como “[...] instrumento de integração 

nacional” (SÃO PAULO, 1985, p. 2). Prescrevia-se que o trabalho do professor consistia 

em mediar e “efetuar a síntese” entre as variedades linguísticas dos estudantes e a língua-

padrão, por meio das ações de falar e ouvir, ler e escrever.   

Com relação à organização dos conteúdos e a abordagem para o ensino da Língua 

Portuguesa, há o pressuposto de que falar, ouvir, ler e escrever, eixos eleitos para a 

organização do Programa de Língua Portuguesa, são atividades interligadas. Após essa 

justificativa, esclarece-se a ausência da gramática como eixo específico e recomenda-se 

“[...] que seja trabalhada a partir das produções realizadas pelos alunos”. (SÃO PAULO, 

1985, p. 3), ou seja, que “[...] o professor [prepare] suas aulas de estudo da língua a partir 

da correção dos textos dos alunos, selecionando, dentre os problemas mais frequentes, um 

de cada vez)” (SÃO PAULO, 1985, p. 3). A finalidade deste trabalho era chegar à norma 

culta, focalizando questões de ordem textual, sintática, morfológica e fonológica, por meio 

de análises linguísticas advindas de situações reais de uso da língua.   
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O Programa é principiado pela linguagem oral, pois ela “[...] permeia a realização 

de qualquer atividade de leitura e escrita” (SÃO PAULO, 1985, p. 3). Além de tencionar a 

melhoria da qualidade de expressão do estudante, a partir da reflexão crítica, buscava-se o 

favorecimento da interação com o outro. 

Acerca da leitura, são abordadas três finalidades: a recreação -  para que se 

desenvolvesse o gosto por ler -; a busca de informação; e a leitura como desencadeadora 

para outras produções escolares.  

O papel do professor é marcado pela mediação de leitura de textos literários ou não, 

de diferentes gêneros e em suportes diversos, e não pela orientação sistemática controlando 

ritmo e impondo os aspectos a serem observados, visto que cada leitor estabelece um tipo 

de relação com o texto. 

Quanto à escrita, recomendava-se que o professor, imbuído “[...] da função natural 

da comunicação que é a de estabelecer a interação com o outro” (SÃO PAULO, 1985, p. 6) 

mediasse a construção da autonomia e percepção das condições de autor na elaboração do 

texto:  

“[...] usando sua linguagem, sua experiência de vida, participando da 

escolha do tema, e, sobretudo, tendo seu texto oferecido a múltiplos 

leitores, evitando-se, assim, o uso de formas estereotipadas e a 

artificialidade de produção para um único leitor -  o professor – e com 

uma única finalidade -  a avaliação”. (SÃO PAULO, 1985, p. 6). 

 

Com relação à oralidade, leitura e escrita, os conteúdos precisavam ser sequenciados 

pelo professor a partir das prioridades arroladas pelo levantamento das dificuldades dos 

estudantes. Logo, a sequência proposta no Programa se reivindicava flexível em função 

“[...] da experiência escolar do aluno e sua maturidade” (SÃO PAULO, 1985, p. 7).  Esse 

aspecto, porém, é descaracterizado quando nas prescrições à 1ª e 2ª séries é recomendado o 

uso do método misto de alfabetização. 

Nas duas primeiras séries, o conteúdo estava articulado em função da aquisição da 

leitura e escrita. Nas duas séries seguintes, recomendava-se o exercício do domínio dos 

processos de ler e escrever. Na 5ª e 6ª séries, sugeria-se a variação da complexidade dos 

textos e estudo de narração e descrição, além do desenvolvimento da função argumentativa 
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na linguagem oral. Às séries seguintes, aconselhava-se o aprofundamento das demais 

prescrições e uma ampliação dos tipos de textos empregados nas atividades com os alunos. 

 

Considerações sobre o programa de língua portuguesa na 1ª e 2ª séries  

Para a atividade nas duas primeiras séries do 1º Grau, prescrevia-se o trabalho com 

os objetivos e conteúdos de Língua Portuguesa tanto como disciplina, quanto como 

componentes das demais áreas disciplinares. Como grandes enfoques do trabalho, aparecem 

a oralidade e a escrita. A oralidade é pontuada em suas diferentes variedades linguísticas 

como garantia de participação eficiente em sociedade, sem perder o foco da norma culta, 

objeto de ensino da escola; e a alfabetização, entendida como uma condução, por parte do 

professor, para que o estudante adquirisse a leitura e escrita de forma instrumental para 

“[...] acesso a novas formas de conhecimento, expressão e [...] participação social” (SÃO 

PAULO, 1985, p. 9).  

Há portanto que se tomar alguns cuidados com esse “conteúdo” -  a alfabetização. 

As aspas aparecem de forma original no texto e podem ensejar, entre várias interpretações 

possíveis, a ideia de que a alfabetização estivesse apartada dos conteúdos de Língua 

Portuguesa.  

Entre os cuidados, o texto curricular faz menção, sem citar autor ou teoria, a 

inúmeros trabalhos na área de alfabetização que nos fazem saber que ao entrar na escola, 

“[...] as crianças já têm hipóteses sobre a escrita e sobre as atividades de ler e escrever a ela 

relacionadas” (SÃO PAULO, 1985, p. 10). Essas hipóteses também são chamadas, no 

texto, de etapas evolutivas, que não aparecem de forma igual e ao mesmo tempo para todas 

as crianças, mas “[...] que vão desde um estágio onde a escrita e desenho não são 

diferenciados até um ponto no qual a criança elabora uma hipótese alfabética sobre a 

escrita, ou seja, compreende que a escrita representa os sons de sua língua oral” (SÃO 

PAULO, 1985, p. 10). 

Ainda com relação à menção de inúmeros estudos, há no texto uma consideração 

sobre a classe de origem socioeconômica dos estudantes que se assemelha às 

particularidades metodológicas que impulsionaram Ferreiro e Teberosky (1985) a realizar o 
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estudo com crianças de classe média e crianças de classe baixa. O texto curricular endossa a 

questão da desigualdade de acesso a bens culturais e simbólicos como desencadeador de 

diferentes níveis de desenvolvimento na escola e que esta não pode colaborar para um 

agravamento destas desigualdades.  

A última consideração com relação a estas séries, parte do conceito construtivista de 

assimilação ao dizer que, ao preparar uma atividade o professor tinha que considerar que  

“[...] nem todas as crianças estão em condição iguais de assimilar 

informações que, por sua natureza e complexidade, exigem o 

desenvolvimento de uma série de pré-requisitos sejam eles linguísticos, 

cognitivos ou psico-motores para que possam ser adequadamente 

processadas, operadas e transformadas” (SÃO PAULO, 1985, p. 10). 

 

O conceito de pré-requisitos alude a ideia de prontidão para alfabetização ou 

alfabetização sob medida (MORTATTI, 2000). A partir destes dois conceitos 

recomendava-se a flexibilização do Programa e a oferta de situações de ensino que 

possibilitassem a todos avançarem em suas aprendizagens. O texto também esclarece que a 

distribuição dos conteúdos de Língua Portuguesa devia ser feita ao longo das duas séries, 

considerando o espaço de dois anos para o domínio da leitura e escrita. 

Programa de língua portuguesa – 1ª à 4ª séries  

O Programa de Língua Portuguesa está organizado em duas etapas, uma referente às 

duas primeiras séries e outra referente à 3ª e 4ª séries. 

1ª e 2ª séries 

O Programa de 1ª e 2ª séries é apresentado num Quadro exposto ao longo de 7 

páginas, contendo duas colunas cada. A primeira coluna é reservada aos eixos ouvir/falar e 

ler e escrever. A segunda coluna é reservada aos procedimentos metodológicos. 

Falar e ouvir 

 Com relação aos procedimentos metodológicos, acerca do eixo falar/ouvir, ao 

primeiro objetivo foram prescritos princípios em vez de procedimentos metodológicos. Os 

princípios para o trabalho giravam em torno da valorização das variedades linguísticas. Aos 

demais objetivos deste eixo, era recomendado o trabalho com textos na modalidade oral, 

como conversas, histórias, poesias, músicas, opiniões, recados, notícias, avisos, regras de 
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jogos, brincadeiras, estimulando “[...] a expressão do ver, e do sentir e do saber da criança, 

pois ao falar ela estrutura o seu pensamento, organiza e amplia suas formas de 

conhecimento” (SÃO PAULO, 1985, p. 13, sublinhados originais). Mais uma vez a 

oralidade era postulada como o apoio para todo o trabalho com a língua em todos os “[...] 

momentos da alfabetização, na leitura e na escrita” (SÃO PAULO, 1985, p. 13).   

 

Não seria, pois, a leitura e a escrita, a própria alfabetização?  

 

Ler e escrever 

Os procedimentos metodológicos deste eixo iniciam com três grandes 

recomendações aos docentes: favorecer a adaptação das crianças ao ambiente escolar; 

verificar o que elas sabem “[...] em relação ao esperado neste início de aprendizagem 

escolar” (SÃO PAULO, 1985, p. 14), embora não esteja escrito o que se espera destas 

crianças; e uma ampliação das experiências que as crianças trazem de seus ambientes 

familiares, a partir do diagnóstico inicial. 

As primeiras recomendações são seguidas de prescrições direcionadas a um contato 

sistemático com a linguagem escrita através de: manuseio de materiais impressos; vivência 

em um ambiente rico de escrita; registros, pelo professor e na lousa, de relatos orais do 

estudantes a fim de perceber o uso social da escrita e contato e exploração de palavras 

significativas.  

Há exemplos para cada prescrição. Com relação ao contato e exploração de palavras 

significativas (aquelas que fazem parte do contexto da classe ou traduzem uma situação 

vivida pelos estudantes), há sugestões de operações mentais desejáveis e que insinuam 

procedimentos metodológicos. Com relação às palavras significativas, são elas: “[...] 

observar sua escrita, perceber semelhanças e diferenças em relação ao tamanho, sílabas 

inicial e final e proceder à leitura”. (SÃO PAULO, 1985, p. 14). 

Tais prescrições objetivavam a percepção da “[...] importância e uso social da 

leitura e escrita” (SÃO PAULO, 1985, p.15) para um trabalho posterior de análise e síntese, 

baseado no método misto de alfabetização. 

 Embora recorra-se à análise e síntese, utilizando componentes metodológicos de 

métodos sintéticos e analíticos, no texto há indicação de que o professor tinha que escolher 
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um caminho, bem como as etapas desse caminho escolhido. Dessa forma não há clareza de 

prescrição de um ou outro método ou a relativização do método caracterizada por Mortatti 

(2000) é a via escolhida. 

As etapas do caminho escolhido deveriam ser preenchidas com palavras das 

primeiras prescrições ou da cartilha, caso houvesse adoção. Mas como garantir as tais 

palavras significativas utilizando palavras escolhidas à priori? 

Mesmo recomendando ou facultando o uso da cartilha, no documento curricular 

enfatiza-se que as palavras deviam ser significativas e que as crianças precisavam ter uma 

participação ativa, mesmo que inicialmente os dois grupos de métodos combinados, sejam 

de fulcro associacionista.  

 Após esses primeiros movimentos metodológicos, de análise e síntese, recomenda-

se a elaboração oral e escrita de frases, pois “[...] propiciam momentos de reflexão tanto a 

nível da leitura quanto a nível da escrita” (SÃO PAULO, 1985, p. 15) e o trabalho com 

“[...] textos simples de poucas frases” (SÃO PAULO, 1985, p. 15).  

Ainda de acordo com o documento, a participação ativa da criança, manifestada pela 

emissão de suas opiniões durante o processo descrito acima, 

[...] traduz um respeito à criança enquanto sujeito que pensa e que tem um 

saber próprio, possibilitando ao professor não só se informar sobre este 

conhecimento, como também entender como a criança o elabora. (SÃO 

PAULO, 1985, p. 15). 

 Como percebido, há algumas inconsistências metodológicas apresentadas na escrita. 

Essas inconsistências são de ordem de concepção de ensino de língua materna e também de 

princípios recomendados que não coadunam com os métodos prescritos. Uma hipótese 

plausível é o fato desse texto ter sido apresentado como uma versão preliminar.  

Um outro exemplo de inconsistência pode ser percebido no trecho transcrito abaixo: 

[...] quando a criança já é capaz de apreender o significado de pequenos 

textos, este trabalho pode ser enriquecido com a leitura de livros de 

histórias infantis, visando a desenvolver o hábito e o gosto pela leitura. 

(SÃO PAULO, 1985, p. 16). 

 

 Se o trabalho com materiais escritos, entre eles, os livros de histórias infantis, já 

havia sido recomendado para que a criança compreendesse parte dos usos sociais da escrita, 

que sentido tem a afirmação acima?  
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Em seus princípios, o texto encaminhava a ideia de que essa aprendizagem se dá 

mediada, também, pelo uso de materiais escritos. Contudo, o desenrolar dos procedimentos 

metodológicos adverte de forma confusa que o uso de livros de histórias pode enriquecer 

essa aprendizagem. Talvez a apropriação sugerida descole a aprendizagem da leitura e da 

escrita das práticas recorrentes de leitura e escrita na sociedade e designe esta 

aprendizagem como produto do método. Esse desalinho pode residir numa concepção de 

que a escrita é meramente um código de transcrição da oralidade.  

 Embora houvesse a orientação para trabalhar a função comunicativa da escrita em 

detrimento de uma gramática normativa, o texto não deixou de apontar a possibilidade de, a 

partir das frases e textos, o professor poder trabalhar com algumas convenções gramaticais.  

 A partir daí, o texto aponta para um conceito construtivista de “erros construtivos”. 

Os erros manifestados pelos estudantes, durante o processo de escrita,  

[...] refletem o nível de compreensão que [estão] tendo sobre a escrita, 

cabendo lembrar que a única referência concreta que [possuem] é a 

linguagem oral [...] Estes “erros” são construtivos e necessários, na 

medida que retratam este seu modo de refletir. (SÃO PAULO, 1985, p. 

16). 

 

 O domínio do mecanismo de análise e síntese é o cerne do processo de 

alfabetização, para este currículo. O trabalho com textos lidos e escritos é secundário. Há 

um discurso de importância aos textos lidos, considerando os três propósitos já 

mencionados e a escrita como forma de comunicação e interação com o outro, mas de 

fundo, havia a crença arraigada de que que o sistema de escrita alfabético é, na verdade 

tratado como código, para o ensino, e como representação da linguagem falada, para a 

aprendizagem.  

Dessa forma o desalinho se estabelecia diametralmente entre um ensino a partir de 

uma crença da língua escrita como transcrição da oralidade, enquanto o esperado do aluno 

era que fosse capaz, um dia, de operar sobre a língua escrita considerando-a um sistema de 

representação (FERREIRO, 1985). 

O processo de alfabetização era considerado sedimentado nos dois primeiros anos, 

sendo que o que se requeria do aluno de 1ª série era que dominasse as chamadas sílabas 
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simples. O trabalho com sílabas chamadas complexas era recomendado na 2ª série, nas 

classes de desdobramento255. 

 Havendo o domínio do mecanismo de análise e síntese de palavras com sílabas 

complexas, recomendava-se uma variação de conteúdo e temas dos livros de histórias, 

objetivando “[...] explorar o texto e o ato de ler enquanto meio de recreação, de 

aperfeiçoamento da expressão oral e escrita e de ampliação de informações.” (SÃO 

PAULO, 1985, p. 17). O trabalho com a produção escrita tencionava a comunicação com o 

outro. Mais uma vez, o estudo da gramática é recomendado como análise linguística, sem 

deixar de considerar, para isso, o treino ortográfico e a cópia.  

3ª e 4ª séries  

O Programa de 3ª e 4ª séries foi organizado de forma diferente do anterior. Foi 

seccionado em Língua Falada, considerando o eixo ouvir/falar e Língua Escrita, 

considerando os eixos leitura e escrita. 

Ouvir e Falar 

O trabalho com a modalidade oral da língua é recomendado a partir do pressuposto 

da comunicação. Como exemplos de possibilidades são listadas as seguintes: conversas, 

contação de histórias, anedotas, comentários e opiniões frente à notícias, descrições, 

dramatizações, recitações, relatos, entrevistas, recados, avisos, regras de jogos etc. Além da 

comunicação, objetiva-se à aproximação da norma culta. 

Leitura 

Como procedimentos ligados à leitura chamada de recreativa, o documento 

recomenda que os estudantes tivessem “[...] acesso à [sic] diferentes textos [...] escolhendo 

 

255 De acordo com o documento “Desempenho na 3ª série, dos alunos que cursaram a 2ª série-

desdobramento”, de 1987, “O desdobramento constituiu-se em um sistema de aprovação na 1ª série, onde os 

alunos que não lograram completar o processo de alfabetização podem fazê-lo na 2ª série. Esta 2ª série, que 

levou o nome de classe de desdobramento, orientada por uma programação adequada, teve por objetivo 

preparar a criança para uma 3ª série normal. (SÃO PAULO, 1987, p. 1). 
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livremente a leitura [...] comentando com os colegas e professor.” (SÃO PAULO, 1985, p. 

19).  

Quanto ao segundo objetivo, orienta-se na oportunização de comentários e 

discussões críticas das ideias do texto para entendimento e possíveis desdobramentos como 

recriação de histórias em quadrinhos, desenhos, jogral, declamação etc., além da produção 

de outros textos, escritos ou não. Quanto ao último objetivo, faz-se recomendação ao uso de 

roteiros de leitura, para além da motivação pessoal por interesse ou curiosidade do 

estudante.  

 

Produção de textos 

As práticas de produção de textos são recomendadas a partir de ações como narrar, 

descrever, recontar, continuar histórias interrompidas, recriar textos em diferentes 

linguagens, quando ligadas ao primeiro objetivo de estabelecer comunicação com o outro. 

O segundo objetivo poderia ser contemplado pela produção de bilhetes, recados, cartas, 

registro de informações, relatos, notas etc. A fim de se chegar à norma culta, são propostos 

a reescrita de textos corrigidos pelo professor, anotações de informação e textos ditados. Ao 

último objetivo, é sugerida a cópia de frases e textos, além de exercícios de fixação.   

Considerações gerais sobre o ensino 

Os sujeitos autores do Programa, redigiram considerações simples sobre as áreas 

curriculares anunciadas anteriormente e logo após concentram-se em abordar os trabalhos 

específicos de 1ª e 2ª séries e 3ª e 4ª séries. 

O centro do trabalho de 1ª e 2ª séries é o processo de alfabetização, constituindo-se 

num momento importante de aprendizagem escolar por ser a base para aprendizagens 

subsequentes (SÃO PAULO, 1985, p. 53).  

As aprendizagens consideradas como objetivos para estas duas primeiras séries são 

apresentadas como noções básicas “necessárias à apreensão significativa dos 

conhecimentos” (SÃO PAULO, 1985, p. 53). Na lógica dos componentes curriculares, os 

professores deveriam trabalhar habilidades de “observação, comparação, classificação, 
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ordenação, análise e síntese, a fala e noções ligadas a tempo e espaço”. (SÃO PAULO, 

1985, p. 53).  

No tocante aos caminhos metodológicos, o texto chama a atenção aos dois fatores 

considerados importantes: a oralidade, como instância que perpassa a construção de todo e 

qualquer conhecimento, e o registro gráfico, como forma de sistematização e fixação dos 

conteúdos de ensino.  

O trabalho na 3ª e 4ª séries é caracterizado pela continuidade dos conteúdos 

trabalhados nas séries anteriores e a ampliação, postulada pela aquisição256 de novos 

conteúdos, considerados mais formais. A ampliação dos conteúdos trabalhados, se apoia no 

domínio da leitura e escrita, pretendido às duas primeiras séries do 1º Grau.  

Observações quanto à elaboração, autoria, estrutura e circulação do programa de 1ª à 

4ª séries  

Objetivando “[...] substituir a linguagem técnica pela linguagem usual do professor 

[...]” (SÃO PAULO, 1985, p. 1) e [...] facilitar o trabalho do professor [...] apontando o 

“como ensinar”, por necessidade e com propósitos de repensar crítica e coletivamente 

“[...]a proposta vigente [...]”, que provavelmente data de 1981257, e  (SÃO PAULO, 1985, 

p. III) a fim de concretizar “[...] o princípio da melhoria da qualidade do ensino [...]”(SÃO 

PAULO, 1985, p. III), partindo  “[...]da política educacional adotada pela secretaria[...]”, 

“[...]crítica dos educadores dos educadores sobre os programas oficiais anteriores[...]” e 

“[...] conhecimento da prática pedagógica desenvolvida nas escolas[...]” (SÃO PAULO, 

 
256 A palavra aquisição aparece no texto e põe em dúvida o princípio de aprendizagem por construção.  

257 De acordo com o documento “Plano Trienal 1985/87- SME/DEPLAN” de 1987, houve um 1º Encontro de 

Educadores em julho de 1983 em que se debateu ações prioritárias sobretudo com relação às reprovações de 

1ª à 5ª séries.  De acordo com o documento “Evolução da Rede Municipal de Ensino (1980 - 1992)”, de 1992, 

em 1983 a rede promovia cerca de 75 % dos estudantes de 1ª à 4ª série; os 25% faltantes, representam cerca 

de 21% de retidos e 4% evadidos. Considerando este mesmo ano-base, o número de retenções na 1ª série 

chegou a 27,99% do total de matrículas, representando 22.113; 5,47% dos estudantes foram considerados 

evadidos do sistema, representando 4.574; dos 67,53% promovidos, não se pode saber o total de estudantes 

que teve uma trajetória considerada de sucesso em uma classe de 2ª série comum ou quais foram matriculados 

em uma classe de desdobramento. As classes de 2ª série Desdobramento fazem parte do conjunto de medidas 

debatidas no Encontro de 1983, junto à revisão do currículo. De acordo com Chervel (1990), A defasagem, 

frequentemente considerável, entre o “ensino” e a “aprendizagem”, reveste-se de aspectos diversos. O aspecto 

sociológico e quantitativo mais visível é o fracasso escolar de uma fração mais ou menos expressiva da classe. 

Tal como é observado pela história das disciplinas escolares, o fracasso escolar é deliberadamente organizado 

pelo sistema educacional [...] a escola é constrangida, por razões diversas, a determinar um nível médio de 

progresso ao qual não poderão se adaptar senão uma parte dos alunos. (p. 208). 
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1985, p.1), a SME, sob responsabilidade de Guiomar Namo de Mello, publicou a presente 

proposta.  

O Programa foi elaborado em formato de apostila e tem a inscrição de que pertence 

a uma segunda tiragem de 500 exemplares, datada do mês de junho de 1985, sendo a 

primeira de mil exemplares. Foi impresso no Departamento de Planejamento (DEPLAN) e 

provavelmente distribuído aos professores das Escolas Municipais de Primeiro Grau 

(EMPG), para consulta. 

 Neste ano, a Rede Municipal de Ensino contava com aproximadamente 300 escolas 

de 1º Grau. De acordo com o documento “Evolução da Rede Municipal de Ensino (1980-

1992)”, à época da elaboração deste Programa de 1ª à 4ª série, a Rede Municipal de Ensino 

contava com 10.649 professores de 1º Grau, Nível I, aqueles que atendiam cerca de 

256.358 estudantes de 1ª à 4ª série e 6.132 professores de 1º Grau, Nível II, ou seja, aqueles 

que atendiam 134.540 estudantes de 5ª à 8ª série.  

Provavelmente, o uso do material deu-se de forma coletiva, mediado pelos 

especialistas em Educação: coordenadores pedagógicos, diretores de escola e supervisores 

de ensino, hoje gestores escolares.  À época da elaboração do documento em análise, a rede 

contava com 134 coordenadores pedagógicos, 120 diretores e 21 supervisores.  

Há indicação de que a proposta envolveu [...] as equipes de órgãos centrais, 

delegacias e escolas [...]” (SÃO PAULO, 1985, p. III). Nomes de 12 Coordenadoras 

Pedagógicas (um pouco menos de 10% do total de coordenadores pedagógicos) aparecem 

na ficha técnica ao final do documento, junto às listas dos colaboradores de cada 

componente curricular. Não há indicação das unidades escolares as quais pertenciam.  

Especialmente em Língua Portuguesa, houve a colaboração de América dos Anjos 

Costa Marinho, Antonio Gil Neto, Conceição Aparecida de Jesus e Maria Ignez S. Mello 

Franco.  Em destaque aparecem os nomes de Albanize Aparecida Arêdes Neves e Miriam 

dos Santos. Houve colaboração especial da Equipe de Professores Especialistas do Centro 

de Estudos Vera Cruz (CEVEC), Equipe de Professores Especialistas do Centro de Ensino 

de Ciências de São Paulo (CECISP) e da, até então, historiadora formada pela PUC de 
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Campinas (1961) e mestra em História pela USP (1979), Professora Ernesta Zamboni da 

Universidade de Campinas (UNICAMP).  

A assessoria deste Programa é assinada por Raquel Léa Brunstein, Sonia Teresinha 

de Sousa Penin e Yara Lúcia Esposito. A coordenação foi realizada pela pedagoga Maria 

Amábile Mansutti, sob a direção de Marta Wolak Grosbaum, diretora de DEPLAN, à 

época.  

No documento não consta bibliografia ou indicações de aporte teórico-

metodológico.  

 

Prescrições para o ensino de Língua Portuguesa -  vestígios de   princípios 

construtivistas e alfabetização pelo método misto -  À guia de conclusão 

De acordo com Ferreiro (1993), a concepção que se tem acerca do que significa a 

linguagem escrita incide de maneira preponderante sobre o ensino e sobre o que se espera 

da aprendizagem dos alunos. Ainda de acordo com esta mesma autora, há duas grandes 

linhas interpretativas: uma que encara a linguagem escrita como uma sistema de transcrição 

gráfica das unidades sonoras e outra que a pressupõe enquanto um sistema de 

representação. E essa distinção não é apenas terminológica (FERREIRO, 1993, p.14). Uma 

concepção baseada na primeira linha, coloca “[...] em primeiro plano a discriminação 

perceptiva nas modalidades envolvidas (visual e auditiva)” (FERREIRO, 1993, p.14). De 

outro modo, compreender a linguagem escrita como sistema de representação, abarca a 

compreensão de que 

Embora se saiba falar adequadamente, e se façam todas as discriminações 

perceptivas aparentemente necessárias, isso não resolve o problema 

central: compreender a natureza desse sistema de representação. Isso 

significa, por exemplo, compreender por que alguns elementos essenciais 

da língua oral (a entonação, entre outros) não são retidos na 

representação; por que todas as palavras são tratadas como equivalentes 

na representação, apesar de pertencerem a “classes” diferentes; por que se 

ignoram as semelhanças no significado e se privilegiam as semelhanças 

sonoras; por que se introduzem diferenças na representação por conta das 

semelhanças conceituais, etc. (FERREIRO, 1993, p. 15-16). 
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A dicotomia discutida por Ferreiro (1993) pode ser sintetizada da seguinte forma: se 

concebemos a escrita como um sistema de transcrição, sua aprendizagem é encarada como 

a aquisição da técnica de codificação, para a escrita, e decodificação, para a leitura. Se por 

outro lado, a concebemos como um sistema de representação, sua aprendizagem passa a ser 

de natureza conceitual. Daí a afirmação de que tal qual “A invenção da escrita foi um 

processo histórico de construção de um sistema de representação, não um processo de 

codificação [...]” (FERREIRO, 1993, p.12), a criança reinventa esse sistema a partir de um 

processo individual de construção. 

No presente documento curricular, a oralidade ganha um destaque interessante, 

enquanto eixo a ser ensinado e aprendido, e também enquanto fio condutor para 

aprendizagens em outros eixos e áreas disciplinares. Contudo, com relação à escrita, 

sobretudo na fase inicial de aprendizagem, há indicativos de que metodologicamente, tem-

se enfocado aspectos concernentes à primeira linha anunciada: a linguagem escrita como 

um sistema de transcrição da oralidade, que desemboca na recomendação do método misto 

de alfabetização.  

Essa recomendação aparece de maneira não muito coadunada com os demais 

princípios anunciados, pois há alguns princípios e conceitos que se referem a outros 

referenciais teóricos, que partem do pressuposto de que a língua escrita é um sistema de 

representação, bem como têm seu eixo de discussão mais envergado para as questões de 

“como se aprende” ou “por quê e para que se aprende” em vez de “como se ensina” a 

língua escrita.  

Percebe-se uma distância entre “intenções anunciadas ou as grandes ideias 

pedagógicas e as práticas reais” (CHERVEL, 1990, p.181) quando analisamos as 

recomendações específicas para a alfabetização. A hipótese traçada é que, na elaboração 

deste currículo, há, imiscuída no conceito de disciplina de Língua Portuguesa, uma ideia 

não muito clara de que a alfabetização talvez não seja um conteúdo intrínseco da disciplina. 

Essa hipótese se dá por alguns motivos: 1- na camada mais aparente do texto, mais 

especificamente à página 9 do documento analisado, a alfabetização aparece como 

conteúdo entre aspas, o que já anunciei anteriormente; 2 – outra característica, e do ponto 

de vista teórico, talvez mais robusta, é o fato de que, especialmente quando não se trata de 
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“aquisição” ou construção do sistema de escrita alfabética ou domínio da leitura e escrita, 

há indicações mais modernas.  

A ideia que prepondera, é que as intenções anunciadas têm um avanço no discurso 

em direção a discussões que circundam o campo do ensino de leitura e escrita à época, 

quando consideramos todo o currículo de Língua Portuguesa. Entretanto, quando ajustamos 

a lente para o ensino inicial da língua materna, a segurança é garantida difusamente pelas 

velhas práticas marcadamente sintéticas e analíticas, recomendadas como princípios 

metodológicos para as “práticas reais” (CHERVEL, 1990, p.181)258. Um exemplo disso, é a 

tímida recomendação de uso de cartilha de alfabetização.  

No que tange às indicações mais modernas, além das reiteradas prescrições quanto à 

aprendizagem significativa, diagnóstico dos saberes iniciais dos estudantes e situações 

didáticas partindo de situações concretas, refere-se a dois tipos: 1 - prescrições 

construtivistas e 2 -  prescrições interacionistas.  

Os cuidados com o conteúdo da alfabetização são recomendados a partir da menção 

(sem citação ou referência bibliográfica) a vários conceitos provenientes da teoria da 

Psicogênese da Língua Escrita. As apropriações (CHARTIER, 1990) depreendidas de 

Psicogênese da Língua escrita ou de uma de suas matrizes teóricas, a epistemologia 

genética de Piaget, são: o conceito de hipóteses infantis sobre o sistema de escrita 

alfabético; considerações sobre a origem social dos alunos e as implicações ao processo de 

aprendizagem da língua; conceito de assimilação; e o conceito de erros construtivos.  

Como princípios interacionistas259, são sugeridas práticas do ensino de língua como 

um processo discursivo (SMOLKA, 2001) em que o por quê e o para quê do ensino da 

língua escrita, se configura em interagir e comunicar-se com o outro. Essa interação e 

 
258 A distinção entre finalidades reais e finalidades de objetivo é uma necessidade imperiosa para o historiador das 

disciplinas. Ele deve aprender a distingui-las, mesmo que os textos oficiais tenham tendência a misturar umas e outras. 

Deve sobretudo tomar consciência de que uma estipulação oficial [...] visa mais frequentemente, mesmo se ela é 

expressada em termos positivos, corrigir um estado de coisas, modificar ou suprimir certas práticas, do que sancionar 

oficialmente uma realidade. (CHERVEL, 1990, p. 190). 

259 De acordo com Mortatti (2000), Geraldi, expoente de uma perspectiva interacionista no Brasil, foi assessor de 

DEPLAN e em 1985 elaborou diretrizes para o ensino de Português. Neste mesmo ano, Geraldi foi assessor do MEC. É 

possível que daí advenham as influências interacionistas presentes no currículo.  Há influência do interacionismo 

linguístico junto a preceitos construtivistas nos documentos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo em tempos 

posteriores.  
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comunicação são expressas pelas práticas de atividades linguísticas, epilinguísticas e 

metalinguísticas (MORTATTI, 2000, p.278).  

As configurações textuais do Programa de 1º Grau – 1ª à 4ª série – 1985, entendido 

como “portador de testemunhos” (MORTATTI, 2000, p. 30) de sua época, demonstram as 

tenções teóricas entre princípios interacionistas, construtivistas e a segurança adquirida pela 

tradição, representada pelo uso dos métodos tradicionais de ensino de leitura e escrita. 

Como assevera Silva (2001): 

As políticas curriculares [...] fabricam os objetos “epistemológicos” de 

que falam, por meio de um léxico próprio, de um jargão, que não deve ser 

visto apenas como uma moda, mas como um mecanismo de instituição e 

de constituição do “real” que supostamente lhe serve de referente. (p. 11). 

 

Logo, a constituição de uma nova realidade em termos de ensino de Língua 

Portuguesa, sobretudo com relação à sua fase inicial, é delineada em processo de formação 

por meio da construção de objetos renovadores advindos, ainda que sem referência 

bibliográfica, de estudos interacionistas e construtivistas. De certa forma, é possível 

entender esse ecletismo como estratégia (CERTEAU, 1998), ao passo que, de seu lugar de 

poder, a equipe de SME introduziu as renovações teóricas de forma mais ou menos 

acomodada com as recomendações e práticas já aceitas pelos educadores, a segurança das 

práticas analítico-sintéticas. 

Essa imprecisão, marcada pelos marcos teóricos difusos com relação ao tratamento 

dado à alfabetização, remete à ilustração de vórtice proposta por Mortatti (2000, p. 28), 

quando demarca sua compreensão sobre o conceito de história. Dessa forma não se tem 

decadência de uma proposição em relação ao apogeu de uma ou de outras perspectivas. 
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A revista do ensino como veículo de debate e conhecimento pedagógico 

sobre leitura e escrita (1930-1936) 

Renata Silva Cruz  

(Universidade Federal de Viçosa - UFV) 

 

 
Resumo: O artigo tem por objetivo refletir sobre o debate pedagógico, referente à leitura e escrita, 

veiculado na Revista do Ensino, publicada pela Imprensa Oficial de Minas Gerais no período entre 

1930 e 1936. Procurou identificar elementos que possibilitassem a compreensão do pensamento 

pedagógico da época, no que se refere a divulgação dos métodos e práticas pedagógicas do ensino 

da leitura e da escrita e, de que forma a revista disseminou as renovações educacionais do período 

em questão. Para tanto, o Programa de ensino de 1927, publicado no governo de Antônio Carlos, 

que legislava sobre a Reforma, foi base para análise e diálogo com as publicações do periódico.  
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Assim, por meio da análise documental, procurou-se examinar, a revista como instrumento de 

informação e formação dos professores em Minas Gerais. 

 
 

Palavras-chave: Revista do Ensino, Ensino da leitura e da escrita e métodos  

 

Introdução 

Para compreendermos a educação, no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, é 

necessário, em alguma medida, entender o processo de alfabetização e de escolarização 

primária da população. Foi por meio do ensino da leitura, da escrita e dos cálculos que se 

configuram as orientações morais do projeto republicano de civilizar o povo que foram 

sendo paulatinamente implementadas enquanto políticas educacionais, sobretudo pelos 

estados e municípios. Para MATHIESON (2013) a escola, aos olhos da época, visava 

erradicar a ignorância que se difundia pelo país.  

As instituições educacionais ocuparam grande parte do debate político do ínicio 

desse  século, sendo o ensino da leitura e da escrita, uma das medidas políticas e sociais, 

centrais neste debate. Foi sobre o discurso do progresso e da modernidade, que os processos 

de escolarização passaram a ter, a alfabetização, como requisito para avaliar a realidade. 

Em contrapartida o analfabetismo, passou a ser associado não só ao fracasso escolar, mas 

também ao fracasso individual frente a uma sociedade letrada, cuja cultura valorizava cada 

vez mais a leitura e a escrita, que segundo Goody (2006), reforçou a estratificação social, 

funcionando alfabetização como ferramentas de diferenciação entre as pessoas, aqueles que 

lêem passam a ter hábitos e refinamentos tais que os distinguem daqueles que não lêem.  

No contexto desse projeto de alfabetizar a população, “a imprensa periódica 

educacional surgiu como importante suporte material de orientação didática e de formação 

do magistério, pois ela tinha dupla intenção: formar os professores e informá-los de fatos e 

de acontecimentos”. (MATHIESON, 2013p.179) 

 A impressa periódica educacional publicava dados novos sobre a pedagogia e ao 

mesmo tempo motivava o debate político e educacional. Por meio da análise de periódicos 

educacionais é possível o pesquisador, na área da História da Educação, investigar as 

tendências do pensamento e da atmosfera intelectual da época em questão. Um periódico 

educacional é “o melhor meio para aprender a multiplicidade do campo educativo” (Nóvoa, 

1993, p. 32). Um periódico é um documento que tem como característica dar indícios de 
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métodos e concepções pedagógicos utilizados em determinado período da história 

educacional. (GASPARD, 2002)  

  Este estudo é parte de uma pesquisa de Mestrado desenvolvida na Universidade 

Federal de Viçosa, que discutiu o programa de alfabetização em Minas Gerais no período 

de 1927 à 1936, e seus desdobramentos para o campo das práticas pedagógicas. Entre os 

documentos pesquisados priorizamos, neste artigo, as publicações da  Revista260 do Ensino. 

A escolha deste periódico, como fonte desta pesquisa, foi o entendimento de que ele 

representa um importante material de suporte que contempla discursos educacionais de 

diferentes educadores da época, bem como permite aproximação e confronto com os 

acontecimentos e os debates ocorridos durante o período de publicação.  

A pesquisa situa-se no âmbito da História Cultural, na vertente proposta por 

Chartier (1990), que entende a historiografia como  processo pelo qual se pode reconstituir 

o modo como, em diferentes  lugares e momentos, uma determinada realidade social é 

construída, 

pensada, dada a ler. Para o autor, a história cultural é a história das representações –– 

consideradas como matrizes geradoras de discursos e práticas, representações que não são a 

verdade, mas aquilo que o sujeito pensa que é o real ou aquilo que ele gostaria que fosse. 

Ao discutir os periódicos como fonte documental, Zicman (1985, p.90) aponta que a 

sua periodicidade se apresenta como vantagem, por transformá-los em “arquivos do 

quotidiano” a registrar a memória do dia a dia e possibilitar uma cronologia dos fatos.  

 O caráter noticioso, da revista, prioriza a discussão  de temas e questões do seu tempo, 

visando formar a opinião pública, colaborar com a construção de uma nova mentalidade, 

instaurar o  progresso e a modernidade pela disseminação de ideias.  

As matérias publicadas, Revista do Ensino, abordavam os temas educacionais, 

especificamente em relação à educação e instrução, métodos e práticas de ensino no 

período tomado como referência para o estudo (1930-1936).  

 
260 A Revista de Ensino foi um periódico criado em Minas Gerais, no ano de 1892, no então governo do 

Presidente Affonso Penna, que passou a circular, de fato, somente em 1925. Segundo o Regulamento de 

Ensino de 1924, Art. 479, a Revista do Ensino deveria circular mensalmente, sob a responsabilidade da “ 

Directoria de Instrucção Publica”, sendo “destinada a orientar, estimular e informar os funccionários do 

ensino e os particulares interessados”. 
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Publicação oficial do governo de Minas Gerais criada no ano de 1925  com a 

finalidade de disseminar ideais renovadores; A Revista do Ensino foi um importante 

instrumento de divulgação de teorias e ideias pedagógicas que colaborava com a formação 

dos professores mineiros, sobretudo aqueles que não tinham a oportunidade de se formarem 

em escolas normais, ou no curso pós-normal. Por meio dos artigos publicados os 

professores tinham acesso à legislação, relatos de experiências de diferentes práticas 

educativas, publicação de críticas e de notícias sobre as obras didáticas, transmissão das 

principais tendências do ensino e a divulgação de mudanças legais no ensino. Conforme o 

regulamento alguns objetivos da revista: 

 

Art. 479. A Directoria da Instrucção publicará, mensalmente, a Revista do 

Ensino, destinada a orientar, estimular e informar os funccionarios do 

ensino e os particulares interessados em assumptos com este relacionados.  
Art. 480. A Revista do Ensino deverá constar:  
1º. De uma parte doutrinaria destinada a:  

a) dirigir o professorado publico do Estado, harmonizando seus esforços;  

b) pôl-o ao corrente da evolução do ensino primário em todos os seus 

aspectos;  

c) publicar-lhe os trabalhos ou extractos destes, quando de evidente 

interesse didactico;  

2º. De uma parte noticiosa destinada a publicar:  

a) factos e occorrencias locaes, nacionaes ou extrangeiras, que possam 

orientar os funccionarios do ensino;  

b) dados estatísticos relativos á instrucção.  

c) Actos officiaes que interesse aos funccionarios do ensino conhecer.  

Art. 481. a parte doutrinaria deverá limitar-se á publicação de pequenos 

trabalhos de interesse immediato, resumos de obras e de artigos extrahidos 

de revistas congêneres, nacionaes ou extrangeiras( REVISTA DO 

ENSINO, 1925,p.1) 

 

A investigação histórico-educacional em periódicos pedagógicos é uma 

possibilidade de analisar, por meio de fontes primárias, os valores culturais, políticos e 

sociais presentes em uma determinada época (CATTANI, 1989). Investigar  aspectos da 

vivência educacional, em Minas Gerais, no século passado pode ser um instrumento 

privilegiado para se pensar as práticas escolares e a cultura escolar de uma época, visto que 

os periódicos atuaram no sentido de projetar mudanças no campo educativo. A partir do 

estudo das práticas escolares e acerca dos métodos e das técnicas referentes ao ensino da 

primeira leitura, é que se estruturou o estudo da cultura escolar vinculado às questões 
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sociais, tendo em vista que a alfabetização se apresenta como uma prática estruturante e 

formadora do nosso tempo. 

 

A Reforma Educacional em Minas Gerais nas primeiras décadas do século XX   

 

 Os discursos sobre modernização se acentuaram no país entre 1900 e 1930. O tripé 

industrialização, desenvolvimento científico e renovação educacional foram alvos de 

investimento e se aceleraram, o que motivou o discurso republicano para o progresso 

brasileiro (NAGLE 1974/2009). Esse movimento ocorreu principalmente na região sudeste, 

particularmente, em Minas Gerais. 

 Em 1926, o governador Antônio Carlos Ribeiro de Andrade assumiu a presidência 

do Estado de Minas Gerais e nomeou como secretário de Interior o bacharel em direito 

Francisco Luís da Silva Campos. Foi no setor educacional que este governo teve uma 

atuação mais notável, com a criação, por exemplo, em 1927, da Universidade Federal de 

Minas Gerais.  

 Foi na renovação do ensino primário e normal do Estado que esta política mais se 

destacou. A opção pelo ensino primário se justificou pelo caráter estratégico deste nível de 

ensino enquanto instrumento de democratização social, pois ele abre ao indivíduo as portas 

da cidadania (PEIXOTO, 2003). Aliada a essa justificativa de caráter político-ideológico, o 

acesso ao ensino primário se relaciona aos problemas de necessidade de formação de mão 

de obra, à divisão do trabalho e à aceleração do processo de urbanização criado pelo 

desenvolvimento capitalista. 

 O contexto sócio-histórico de Minas Gerais refletia os problemas enfrentados pelo 

Brasil. A situação de emergência de uma sociedade cada vez mais complexa evidenciava 

uma nova clientela que, no final dos anos 1920, reivindicava o direito de aprendizado da 

leitura e da escrita. Os altos índices de analfabetismo deixavam o país em situação 

desfavorável em relação a outros países e nesse ínterim, a educação era vista como uma 

solução na busca do crescimento econômico. Era preciso oferecer uma alfabetização que 

fosse eficaz, que formasse um aluno atuante, participativo, nos moldes pregados pela 

Escola Nova. 
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 A Reforma em MG viu na escola pública,  gratuita e obrigatória a possibilidade de 

alfabetizar em grande escala, pois isso era necessário para efetivar as exigências da 

sociedade. Dessa forma, os reformadores acreditavam que as instituições escolares e o 

ensino primário deveriam formar cidadãos capazes de participarem da nova sociedade 

moderna por meio do voto, concretizando, assim, a proposta democrática de participação de 

todos261. De acordo com Nagle (2009), da escola dependeria as soluções dos problemas do 

país, e por meio dela, devia-se consolidar a sociedade moderna e democrática e trazer a tão 

esperada modernidade também para Minas Gerais. 

  

O programa de ensino da leitura e escrita em Minas Gerais e as publicações na Revista 

do Ensino 

 Em Minas as mudanças com relação ao ensino da leitura e da escrita vinham 

acontecendo gradativamente desde o início do século XX. Havia intenções, esforços e 

algumas práticas de alteração dos procedimentos de ensino que atingiam as concepções de 

leitura escolar. Estas intenções estão registradas no Diário Oficial de Minas Gerais, que 

intensifica sua divulgação sobre o ensino e acontecimentos sociais a ele relacionados, tais 

como: a visita de intelectuais ilustres que tratam da educação, de palestras e congressos. 

Também estão registradas na Revista do Ensino de Minas Gerais262 (órgão oficial da 

instrução), que, ao começar a ser publicada em 1925, veicula os ideais da Escola Nova e 

divulga textos de pedagogos franceses e norte-americanos comentados em palestras e em 

artigos; na adoção de manuais que tratam da educação nova; além das experiências 

compartilhadas pelas educadoras brasileiras263, que foram estagiar nos Estados Unidos 

(KINKLE 2003,).  

 
261 Embora o discurso fosse da participação de todos, ainda não estava em pauta o voto feminino. 

262A lei 41, artigo 27, prescrevia que os professores públicos deveriam colaborar na produção de matérias para 

a Revista que seria editada quinzenalmente ou mensalmente. Em 1925, pela lei 800/1920 a revista assumiu 

um caráter essencialmente pedagógico, disseminando ações governamentais desenvolvidas nas instituições 

escolar e, especificamente, informando e formando os professores nos novos preceitos pedagógicos 

“(BICCAS, 2001, p. 37, Vol I).  

263 Ná década de 1920 o governo mineiro contratou professores estrangeiros e enviou professores do estado 

para se aperfeiçoarem nos Estados Unidos e Europa. 
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 Segundo o Programa de Ensino de 1925264, a leitura era a mais importante das 

disciplinas escolares. Além de ser a chave da literatura, dela depende, quase 

exclusivamente, a função principal da escola: habilitar o aluno a aprender por si mesmo. É 

o instrumento mais valioso para adquirir e ampliar conhecimentos. É pela leitura que nós 

nascemos para a vida intelectual. 

 Durante a década de 1920 essa ideia foi bastante divulgada. Um dos artigos da 

Revista do Ensino, de 1926, intitulado: Como se desenvolve, na criança, o gosto pela 

leitura265, descreve minuciosamente uma aula baseada em um projeto de leitura que 

envolve o fazer da criança, suas escolhas, uma biblioteca ideal e sugestões das preferências 

infantis, atividades nas quais os alunos participam ativamente, escolhendo o livro a ser lido, 

fazendo entrevistas, produzindo material para exposição de como entenderam a história. 

 Outra atividade inaugural nos Grupos Escolares são os Clubs de Leitura para os 3º e 

4º anos, regulamentados em 1927266. Nestes clubes, frequentados e dirigidos por alunos, 

eles deveriam se sentir estimulados para a escolha de obras e para a produção de opiniões 

sobre livros, além de desenvolverem aptidões de expressão por meio de exposições orais.  

Para levar adiante esta proposta, a Secretaria do Interior, equipava as escolas com 

uma biblioteca pedagógica, com livros vindos, sob encomenda, diretamente dos Estados 

Unidos, da Espanha, Alemanha e Inglaterra. A Secretaria organizava e dirigia as reuniões 

com as diretoras dos grupos escolares, que logo repassavam às professoras as novas 

orientações metodológicas recebidas (KINKLE, 2003). No programa de 1927, veiculado 

pela Revista de Ensino, observa-se uma indicação de títulos que deveriam servir à 

escolarização das crianças e fazer parte da biblioteca escolar. Observa-se abaixo os títulos 

que faziam parte do Decreto nº 8.094/1927: 

 
1. Bilac e Bomfim, Através do Brasil. 

2. Julia Lopes, Correio da roça. 

3. Olavo Bilac, Poesias infantis. 

4. Afonso Celso, Porque me ufano de meu país. 

5. Rodrigo Octavio, Festas nacionais. 

6. Francisca Julia, Alma infantil. 

 
264Decreto nº6.758 de 1º/01/1925 – “Instruções” para as aulas de Leitura. 

265 Revista do Ensino, nº 12, p. 74 

266Decreto nº 7970-A de 15/10/1927, Art.79 – Aprova o Regulamento do Ensino Primário do Estado. 
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7. José de Alencar, O Guarani. 

8. Visconde de Taunay, Inocência. 

9. Gonçalves Dias, Poesias. 

10. Coelho Neto, Alma. 

11. Edmundo de Amicis, Coração. 

12. Alberto de Oliveira, Céu, Terra e Mar. 

13. Trindade Coelho, Os meus amores. 

14. Castro Alves, Obras Completas. 

15. Arnaldo Barreto, Vários Estilos. 

16. Julio Verne, Cinco semanas num balão. 

17. Motta Prego, A horta do Thomé. 

18. Guerra Junqueira, A musa em férias. 

19. C. Wagner, A vida simples. 

20. Virgínia de Almeida, Pela terra e pelo ar (DECRETO Nº 8.064/1927, s.p). 

 

 

As indicações de leitura como essas constroem um ideal de leitura para crianças e 

produzem modelos de livros escolares para esse público específico. Essas indicações são 

feitas não só nos programas de ensino como em artigos da Revista do Ensino, no Minas 

Gerais. Portanto, “no Programa de 1927 a boa leitura e os bons livros são aqueles que 

moralizam e divertem” (DECRETO 8.094/1927, s.p). 

 A influência do modelo americano na reforma mineira é comprovada em muitas 

publicações na Revista do Ensino, nas décadas de 1920 a 1940 em transcrições de 

conferências, em capítulos de livros ou em relatos da prática referenciados em Dewey, 

Kilpatrick e pesquisadores europeus que eram estudados nos EUA, como Decroly, 

Claparède, Montessori, Piaget. 

 Vários textos embasados nos estudos de Decroly foram publicados na Revista de 

Ensino respaldando a proposta escolanovista, de modo a divulgar os ideais desse 

movimento. A nova proposta divulgada pelo Decreto 8.094/1927 constava da utilização dos 

métodos simultâneos de leitura e escrita, em favor do método global267. 

 Decroly era pioneiro na sistematização dos princípios biopsicológicos do processo 

de aprendizagem da criança e experimentador do método global268 no Instituto de Ensino 

 
267 O Método Global de Contos tem como principal característica iniciar o processo de alfabetização por 

textos com sentido completo, por um todo, isto é, por frases ligadas pelo sentido, formando um enredo, 

constituindo uma unidade de leitura. Para atender a essa característica, a historieta ou conto deveria ser sobre 

um tema estimulador e de acordo com os interesses infantis: vida familiar, brinquedos, aventuras reais e 

maravilhosas com outras crianças, etc. (MACIEL, 2001). 

268 Não se pretende aqui aprofundar sobre este método, pois não é o intuito do trabalho. Para conhecer melhor, 

consultar: MACIEL, F. IP. Lúcia Casasanta e o método global de contos: uma contribuição à história da 

alfabetização em minas gerais, 2001, Tese de Doutorado em Educação). Universidade Federal de Minas 

Gerais, 2001.  
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Especial em Bruxelas (1904 a 1914), e apresentou, juntamente com Degand, as principais 

vantagens que fundamentam os pressupostos do método global para o ensino da leitura e 

escrita: 

 
[...] apoiando-se na Psicologia infantil, o aprendizado da leitura deve 

partir do concreto para o abstrato. Isto quer dizer que, através de uma 

frase, é possível que se tenha uma imagem completa, ao passo que as 

letras são altamente abstratas para as crianças. O aprendizado será 

favorecido se se apresentar ao aluno como algo real, próximo, com 

sentido completo. Além disso, os autores argumentam que a frase precede 

às vezes a palavra na linguagem do menino, ou, pelo menos, que cada 

suposta palavra de sua linguagem representa uma considerável variedade 

de formas de frases (MACIEL, 2001, p. 114). 

 

 O Método Decroly foi descrito detalhadamente no Programa do Ensino Primário de 

1927 e, para a leitura no 1º ano, tinha como objetivos que o aluno deveria “ser capaz de ler 

uma página do livro adotado; ler as sentenças da mesma e construídas em ordem diferente, 

reconhecer as palavras que forem destacadas da página” (Programa do Ensino Primário do 

Estado de Minas Gerais, Decreto n° 8.094/1927). Em1929, as alunas-professoras da Escola 

de Aperfeiçoamento propuseram que o Programa de Ensino Primário ampliasse sua 

proposta e determinasse alguns princípios para as aulas de leitura:  

  
I – A leitura deve ser interpretativa, desde o I ao IV anno primário. 

II – As interpretações devem ser dadas oralmente em todas as classes do 

curso primário, sendo que deve ser frequentemente e muito útil o auxilio 

do dicionário. 

III – A leitura no primeiro ano deve ser sempre de linguagem fácil e de 

assumptos familiares à creança. 

IV – Os exercícios de leitura são indispensáveis, não devendo o professor 

preocupar-se com o horário, podendo alterá-lo de acordo com as 

necessidades pedagógicas. 

V – A aula de linguagem deve preceder a leitura, baseando-se nella o 

professor para dar aos alumnos attrahentes licçoes de leitura. 

VI – Suprimido por estar contido nos artigos precedentes. 

VII – O livro de leitura deve ser de accordo com a linguagem infantil, não 

empregando nunca o professor vocabulário desconhecido das creanças. 

VIII – O professor deve esforçar-se para despertar na creança o interesse e 

amor pela leitura, cultivando os bons hábitos, attitudes e habilidades, para 

que Ella, por iniciativa própria, procure nas bibliothecas infantis, nas 

revistas ilustradas, etc., conhecimentos úteis que lhe vão servir na vida 

prática. 

IX – São diversos os graus de leitura dos alumnos de cada anno do curso 

primário, devendo o professor classificar os seus alumnos, de acordo com 



 
 

1757 

 

os diversos graus de adeantamento dos mesmos (REVISTA DO ENSINO, 

1929, p. 21).  
 

 Nota-se a preocupação em despertar o interesse da criança pela leitura optando por 

atividades que tivessem relação com a realidade infantil sobretudo o cuidado com o 

vocabulário, a variedade de livros, os ambientes de leitura e principalmente a relação com o 

cotidiano da criança. As professoras-alunas da Escola de Aperfeiçoamento, também se 

utilizavam da revista para divulgação de suas pesquisas. Nota-se abaixo como elas 

relacionam os graus de leitura que os professores devem acompanhar para classificação dos 

alunos: 

 

I Anno – Ler e commentar a historieta de qualquer livro, apresentado no 

momento. Serão empregados diversos jogos para o desenvolvimento da 

leitura oral e silenciosa, quando houver oportunidade. Reconhecimento 

das sentenças, das palavras, syllabas e letras que as mesmas se compõem 

II Anno – Aperfeiçoar todos os conhecimentos adquiridos no I anno. 

Novos exercícios e novos jogos de leitura interpretativa, para o 

desenvolvimento dos alumnos. 

III Anno – Leitura recreativa não só de revistas, como também de 

qualquer livro apresentado no momento. Declamção de poesias cívicas ou 

de fabulas interessantes. Dramatização de assumptos pedagógicos, tirados 

das lições, na qual tomarão parte todos os alumnos da classe. 

IV Anno – Ampliação do programa do II ano. Comentários feitos pelos 

alumnos sobre historias lidas silenciosamente. 

A creança deve ter bastante desenvolvimento, para que ella, por inciativa 

própria, procure bibliothecas infantis, nas revistas illustradas, etc., 

conhecimentos úteis, para que estes lhe sirvam na vida prática (REVISTA 

DO ENSINO, 1929, p. 22).  

 

  Os processos de ensino da leitura e escrita por meio do método global propunham 

mais do que ler as letras: a instruir pelas coisas, de acordo com as bases psicológicas dos 

pedagogistas modernos, que difundiam a proposta de um ensino ativo, e que, por sua vez, 

era baseado nos interesses das crianças para que, através desses interesses, elas sentissem 

vontade de aprender mais e buscar a aprendizagem (MORTATTI, 2000). 

 Ressaltando a importância da alfabetização, o programa orienta que o ensino 

deveria ser ministrado no 1º ano, seguindo os seguintes passos:  

 
I. A leitura deve ser feita pelo methodo global.  
II. As historietas devem ser transcriptas em folhas de cartolina, com letras de 
imprensa, feitas com pincel e verniz de álcool, sendo o cartão apresentado 
com gravuras expressivas, de accordo com o assumpto da lição.  
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III. Depois de bem fixados os cartões da historieta, serão apresentadas aos 
alumnos as fichas relativas às sentenças do cartão.  
IV. Fixadas as fichas, serão estas decompostas em palavras e estas em 
syllabas, que serão também decompostas em letras.  

V. O professor deve ter o material flexível na classe para todos os graus 

de mentalidade (REVISTA DO ENSINO, 1929, p. 22). 

 

 Os princípios da globalização do conhecimento estavam presentes em todo 

programa das disciplinas, mas de modo mais preciso na leitura. Os novos métodos eram 

ressaltados nos discursos proferidos por políticos e publicados na revista. (PEIXOTO, 

2003). Em um discurso proferido, Francisco Campos ressaltava a importância de novos 

métodos para ensinar a leitura: 

 
De hoje em diante, deixaremos os caminhos já percorridos no ensino da 

leitura, e iniciaremos um novo. Começaremos pela frase inteira, como 

recomenda Decroly e seguiremos o mesmo método natural que a mãe 

emprega sempre que ensina o filho a falar, falando... E nunca por palavras 

isoladas, sem sílabas, nem letras, porque podemos considerar a letra e a 

sílaba, conquanto unidades fonéticas, filhas das análises do adulto. A 

palavra, mesmo que lembre ao espirito uma imagem, não tem em si 

própria a eficácia do pensamento completo (PEIXOTO, 2003, p. 111). 

 

 A proposição do método global como método a ser utilizado no ensino da leitura e 

escrita em Minas trouxe muitos desafios aos professores que estavam habituados com o 

método sintético269 de silabação, . 

 A implantação e a divulgação do método global trouxe uma valorização do ensino 

da leitura e da técnica de se ensinar o método. Os meios de divulgação da nova pedagogia 

como boletim de educação e revistas pedagógicas como a Revista do Ensino, insistiam na 

utilização do método, mesmo que muitos professores não tivessem acesso ao curso de 

formação da Escola de Aperfeiçoamento: 

 

Nós sabemos muito bem o valor da leitura indiscutivelmente a mais básica 

das disciplinas, a disciplina que nos introduz no domínio das outras. E se 

o aluno, embora reputado capaz, não sabia ler, como promovê-lo e nós 

ficávamos sempre trabalhando e sempre na eminencia de perder todos os 

esforços... Alguns educadores acabam de descobrir processos simples e 

 
269 Antes do decreto de utilização do método global, o ensino de leitura e escrita em Minas foi sofrendo 

mudanças gradativas. Eram utilizadas as cartilhas e o método sintético. Isto não significa que estes métodos 

foram abolidos. Para saber mais consultar: KINKLE, K. Escolarização da leitura no ensino graduado em 

Minas Gerais (1906-1930), 2003. Tese de Doutorado em Educação. Universidade Federal de Belo Horizonte, 

2003.  
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precisos, econômicos e de resultados maravilhosos, que nos permitem 

ensinar a leitura às nossas crianças em um espaço curto e com bases 

sólidas. Devemos estudá-los e aplicá-los com carinho. É preciso que o 

professor experimente. Experimente com entusiasmo e fé, porque a 

verdade existe no método (MINAS GERAIS, 1932 v. 42, n. 284, p. 7). 

  

  

 No método global eram mantidos os princípios do ensino ativo, baseando-se nos 

interesses das crianças para que elas sentissem vontade de aprender e buscassem a 

aprendizagem. Muitos foram os esforços empreendidos para a uniformização do método 

analítico270 e muitos foram os avanços até os anos de 1930.  

 O que se buscava nesta década, além da implantação do método, era sua 

popularização, para que o modelo de ensino que impulsionava a criança à aprendizagem 

fosse, de fato, impresso na educação de toda a infância. Neste movimento, pelo menos no 

campo discursivo, as amarras sociais que prendiam os alunos e alunas das escolas primárias 

durante os séculos anteriores foram paulatinamente se transformando, no decorrer do século 

XX, em uma conquista em favor do respeito às características da criança, na imagem da 

infância como uma idade boa, agradável, prazerosa, cheia de conquistas e esperanças 

(KINKLE, 2003). 

 O que se destaca, enfim, nas primeiras décadas do século XX e nas propostas do 

ensino graduado271 é a valorização dos empreendimentos científicos e das iniciativas de 

respeito às necessidades infantis, sendo levado em conta o desenvolvimento físico, 

psicológico, neurológico, intelectual e moral da criança. O eixo norteador da reforma foi a 

ênfase nas inovações metodológicas. A reforma foi abrangente em vários conteúdos, no 

entanto, destacaremos a mudança de paradigma da aprendizagem da leitura e da escrita, 

mudança esta que tornou a Reforma de 1927 um marco histórico na alfabetização em Minas 

Gerais, e que constou da adoção do método global para alfabetização de crianças. 

 Ao divulgar os ideais de renovação da escola primária, a Revista do Ensino publicou 

mais de trinta artigos sobre os métodos de ensino da leitura e escrita, sobre os livros 

utilizados nas aulas de leitura, nas bibliotecas escolares, nas bibliotecas infantis, sobre a 

 
270 São os métodos que partem do todo para as partes; o método global é um dos métodos analíticos.  

271 O ensino graduado equivale ao ensino seriado, ou seja, o aluno vai gradualmente passando de uma série 

para outra (KINKLE, 2003). 
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leitura em casa, nos Clubs de Leitura, sobre a aplicação de testes de leitura, sobre métodos 

e práticas pedagógicas adequadas para alfabetizar os alunos, enfim, abrangeu a leitura e 

seus instrumentos, os livros, os contos, as poesias, que foram amplamente referendados, 

exemplificados, recomendados e analisados dentro do contexto da reforma da instrução 

primária.  

 Embora seus artigos estivessem na condição de atribuição oficial do governo, uma 

vez que a revista tinha como função contribuir com a formação do professorado público do 

Estado, os trabalhos de professores publicados traziam indícios de práticas escolares de 

leitura e escrita.  

 A preocupação do governo com o ensino da leitura e da escrita percorre toda década 

de 1930. A Revista do Ensino se tornou um importante veículo de disseminação da 

pedagogia ativista, pois trazia artigos que complementavam as indicações feitas nos 

Programas, com discursos que traziam os ideais de filósofos e pedagogos da educação 

ativa. Ao comentarem esses ideais, os autores os interpretavam e controlavam ao seu gosto, 

dando ao seu próprio discurso o estatuto de “científico”, o que representou, no século XX, 

uma modernização do ensino. 

  A Revista do Ensino passou a publicar artigos que defendiam claramente o 

emprego do método global. Em um deles, de autoria de Filocelina Mattos de Almeida, 

aluna da Escola de Aperfeiçoamento, é validada a utilização do método global, pois se 

considera que a “importância ideovisual da aprendizagem da leitura favorece o 

desenvolvimento da linguagem infantil, as grandes extensões de percepção, a antecipação 

de ideias conduzindo o aluno à interpretação inteligente do texto” (ALMEIDA, 1931, p.61). 

 Em outro artigo, Lúcia Monteiro Casasanta, professora da Escola de 

Aperfeiçoamento, chama a atenção dos educadores sobre o ambiente alfabetizador. 

Segundo ela, o ambiente da sala de aula deve despertar o interesse dos alunos pela 

aprendizagem. Este ambiente deve ser organizado levando em consideração a faixa etária e 

as exigências da educação sistematizada. Ela recomenda a montagem da biblioteca de 

classe, e de cantos para leitura com materiais de estudo de todas as disciplinas. O que 

chama atenção neste artigo é que a professora lembra que é muito importante o ambiente 

ser organizado com a participação dos alunos (CASASANTA, 1933, p. 45). 
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 Em 1934 a Revista divulgou um artigo intitulado “Applicação do Methodo Global”, 

com o objetivo de divulgar a experiência em uma escola do município de Caxambu, MG. O 

artigo descreve o processo de aplicação do método global a partir do trabalho de 

organização das classes (homogeneização)272 com aplicação dos testes de nível de 

inteligência. O texto ressalta a importância do teste para que o professor conheça seu aluno 

e comece a elaborar as atividades de acordo com o interesse do mesmo.   

 Em 1936 a Revista do Ensino inaugurou uma seção intitulada “Acerca de Livros”, 

escrita por Abel Fagundes, Assistente Técnico do Ensino. Nesta seção, o autor publica 

artigos indicando livros para leitura dos professores, além de publicar resenhas sobre os 

mais importantes lançamentos. Do ponto de vista da formação pedagógica, as leituras 

científicas se fazem importante, embora a revista também publicasse artigos tão relevantes 

quanto os artigos científicos sobre os relatos de experiências das novas propostas 

metodológicas. 

 Os relatos de experiência giram em torno de atividades representativas do novo 

modelo pedagógico, difundido no Estado, como a hora da história, os jornais escolares, as 

excursões e etc. Estes artigos querem demonstrar o quão importante é para o professor 

explorar diferentes recursos didáticos no processo ensino aprendizagem. Além disso, estas 

experiências estimulam nas crianças a necessidade de se expressar por meio da escrita, por 

exemplo, de buscar soluções em livros ou no mundo real, como uma maneira agradável de 

chegar a determinados valores, desenvolver o vocabulário e treinar a escrita (PEIXOTO, 

2003). 

 Em um dos artigos publicados na Revista, intitulado Hora da história, de autoria de 

Gilberto Guaracy, diretor do Grupo Escolar do município de Carmo do Rio Claro, sugere 

um plano a ser seguido pelos professores, a fim de extrair o máximo de possibilidades do 

momento. O plano mostra o passo a passo que o professor deve seguir a fim de explorar 

essas possibilidades. Observe: 

 
NOME DA HISTÓRIA 

OBJETIVO: Desenvolver na criança o hábito da boa linguagem e o gosto 

pela boa leitura, enriquecer seu vocabulário, torná-la desembaraçada e 

 
272 O processo de homogeneização das classes estava prevista na Reforma do ensino de 1927 e foi 

implementado pelo Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento coordenado pela professora 

Helena Antipoff 
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capaz de recontar a história que ouviu. Aproveitamento do fundo moral, 

se houver. Proporcionar as crianças momentos de distração. 

PREPARAÇÃO: Destacar e escrever, primeiramente, no quadro, as 

palavras e expressões que a classe não conheça, com explicação das 

mesmas para que melhor as crianças compreendam a história. O leitor 

(aluno ou professor) deverá ler, sozinho, várias vezes a história, antes de 

fazer a leitura à classe, preparando uma leitura a mais perfeita possível. 

EXERCÍCIOS: As crianças reproduzirão, oralmente, a história e farão 

comentários e julgamentos. Cópia das palavras escritas no quadro. Leitura 

e explicação das crianças (GUARACY, 1935, p. 154-155).  

 

 Neste trecho, é possível perceber uma nova concepção de ensino da leitura e escrita 

que, de acordo com o estudo de Kinkle (2003), já vinha acontecendo em Minas Gerais a 

partir da criação dos Grupos Escolares em 1906, que trouxe pela primeira vez instruções de 

como devia ser as novas aulas de leituras. Um dos destaques do Decreto273 foi a abolição 

dos exercícios de decorar, que deveriam ser substituídos por palavras que representassem 

coisas mais concretas. Outro destaque da Reforma de 1906 foi a prescrição do que ler, 

porque ler e como as aulas de leitura deveriam transcorrer durante o ano. Os outros 

programas sancionados até 1927 (Reforma Francisco Campos) sofreram poucas alterações 

se comparadas à de 1906. Dessa forma, com o trecho descrito na Revista do Ensino em 

1935, podemos perceber uma tentativa de efetivar nas práticas pedagógicas uma concepção 

mais global nas aulas de leitura e escrita.  

 Outro fator em destaque neste artigo de 1935 se refere à valorização da oralidade. 

No Decreto nº 8.094, de 22/12/1927 consta uma prescrição na qual os “livros das séries 

iniciais deverão conter apenas termos do vocabulário de uso geral na linguagem falada”. 

Podemos observar uma tentativa de aproximação da língua escrita com a linguagem comum 

às crianças não alfabetizadas, cuja metodologia aparentemente teria continuidade na década 

de 1930.  

 No entanto, de acordo com Maciel (2000), nem a adoção dessa nova metodologia 

para a alfabetização, voltada para o interesse das crianças, baseada nos princípios da 

psicologia e da biologia infantil, nem a extensão da carga horária para a leitura, ou os 

cursos de capacitação para as professoras não foram suficientes para se obter sucesso na 

 
273Conforme o Decreto Estadual nº 1.947 de 30/09/1906 , no subtítulo Instruções para as aulas de Leitura e 

a Lei nº439 de 28/09/1906  estabeleciam que... as aulas de Leitura ficavam assim distribuídas: Nos Grupos 

Escolares: 1º e 2º anos – toda primeira e última aula; 3º ano – primeira aula em três dias da semana; 4º ano – 

toda primeira aula. Nas Escolas Singulares: 1º e 2º anos – toda primeira e última aula; 3º e 4º anos – toda 

primeira aula. 
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alfabetização de todas as crianças que ingressavam nas escolas. Mesmo com toda 

divulgação do método houve resistência com relação à utilização do novo método. Só a 

divulgação por meio da Revista não foi suficiente para formar os professores das diferentes 

partes do Estado. E pouco foram os passaram pela formação na Escola de 

Aperfeiçoamento.  No entanto, não podemos deixar de compreender a importância da 

Revista como veículo de divulgação do conhecimento para formação dos professores. 

 

Considerações Finais 

 A Revista do Ensino teve um papel fundamental na década de 1920 e 1930 em 

Minas Gerais, ao divulgar as mudanças no campo educativo e da prescrição das ações 

escolares por meio da publicação dos seus artigos. A análise histórica permite compreender 

como se constituiu gradualmente as instituições escolares tendo em vista a formação de 

professores, as concepções pedagógicas e os métodos de ensino.  

 Pela leitura dos artigos da Revista de Ensino pode-se observar que neles perpassam 

as concepções pedagógicas da época. Naquele momento, os artigos representavam um meio 

inovador e dinâmico de difusão dos temas abordados, sendo necessário que o leitor desse 

tipo de material já tivesse previamente algum conhecimento e prática sobre os assuntos 

educacionais. 

 A Revista de Ensino pode ser analisada como um material de suporte que articulou e 

movimentou o debate educacional colocando em pauta a educação pública, fato que trouxe 

a intensificação de debates acerca dos métodos e das técnicas de ensino, em especial no 

tocante à busca de instrumentos práticos para se ensinar. 
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Resumo: Este texto se caracteriza como um recorte de uma pesquisa de caráter bibliográfico que 

reúne teses e dissertações sobre alfabetização produzidas nos cursos de Pós-Graduação do Rio 

Grande do Sul desde 1975, data da primeira tese gaúcha, até o ano de 2018. O corpus empírico da 

pesquisa é formado por resumos de teses e dissertações capturados, majoritariamente, no Portal de 

Teses da CAPES. Para este texto, são analisados 157 resumos publicados entre os anos de 2012 a 

2018. Apresentamos uma análise quantitativa desse corpus empírico a partir de informações 

presentes na macroestrutura dos resumos seguida de uma análise focada em três eixos: 1) tema ou 

temática das pesquisas, 2) referencial teórico privilegiado e 3) metodologia utilizada. 
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Introdução 

Tomando emprestada a ideia de Ferreira (2002), ao refletir sobre as pesquisas 

chamadas de “estado do conhecimento” e “estado da arte” que se utilizam de resumos de 

trabalhos acadêmicos, propomos, neste texto, tecer uma rede entre os vários fios das 

investigações realizadas no estado do Rio Grande do Sul, no âmbito da pós-graduação, 

representadas pelos resumos de teses e dissertações. Ao tomar a metáfora da rede para 

conduzir nossa escrita, queremos destacar que a busca por uma linearidade não é nosso 

objetivo. Apesar de não sermos historiadoras, o que queremos é contribuir para a 

construção de uma história da alfabetização no Rio Grande do Sul, uma dentre as muitas 

possíveis. Essa contribuição está marcada por, no mínimo, dois fatores: 1) o material que 

tomamos como empiria para nossa pesquisa; e 2) o nosso lugar como leitoras desse material 

empírico. Quanto ao primeiro ponto, o detalharemos logo em seguida e, quanto ao segundo, 

nossa leitura está marcada, dentre outros fatores, pela posição que ocupamos como 

formadoras de professoras alfabetizadoras e pesquisadoras interessadas nas discussões, 

reflexões e análises referentes ao tema da alfabetização e que, atualmente, conduzem uma 

pesquisa de estado do conhecimento. 

Desse modo, o presente texto apresenta um recorte da pesquisa vinculada ao Projeto 

Interinstitucional “Alfabetização no Brasil: o estado do conhecimento e a integração de 

pesquisadores”, coordenado pela Profa. Dra. Francisca Izabel Pereira Maciel da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que visa o levantamento e análise da 

produção acadêmica sobre o tema da alfabetização no Brasil. No âmbito dessa pesquisa 

maior, cabe à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) mapear e analisar a 

produção acadêmica da área no estado do Rio Grande do Sul (RS). Este texto, portanto, se 

caracteriza como um recorte desta pesquisa de caráter bibliográfico que reúne teses e 

dissertações sobre alfabetização produzidas nos cursos de Pós-Graduação do Rio Grande do 

Sul desde 1975, data da primeira tese gaúcha, até o ano de 2018. O corpus empírico da 

pesquisa é formado por resumos de teses e dissertações capturados, majoritariamente274, no 

 
274 Nos primeiros anos da pesquisa, foram utilizadas outras fontes para a busca dos resumos, quais sejam: 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita (Ceale), os relatórios de pesquisa de Soares (1989) e de Soares e Maciel (2000), Catálogos 

da Associação Nacional de Pesquisa em Educação (ANPEd) e a revista Educação e Realidade. 
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Portal de Teses da CAPES, utilizando os seguintes descritores de busca: alfabetização, 

letramento, alfabetismo, analfabetismo, consciência fonológica, psicogênese da língua 

escrita e métodos de alfabetização. Para este período de 43 anos de pesquisa no RS, temos 

em nosso banco de dados, atualmente, 698 resumos de teses e dissertações, dos quais 530 

têm a alfabetização como foco principal275. 

 Para este texto, estabelecemos um recorte temporal e um recorte a partir da 

metodologia de captura dos resumos: trabalharemos com resumos do período de 2012 a 

2018 e utilizaremos aqueles capturados pelo descritor de busca “alfabetização”. O primeiro 

recorte se justifica por ampliar a apresentação e a análise do corpus empírico da pesquisa já 

discutidas em trabalhos anteriores (TRINDADE; SPERRHAKE, 2013; TRINDADE; 

SPERRHAKE, 2015). O segundo recorte se justifica em função das características deste 

texto, pois uma análise de todo o material empírico desse período, que totaliza 287 resumos 

e compreende a utilização de sete descritores de busca, extrapolaria os limites de sua 

elaboração.  Com esses recortes, chegamos à seleção de 157 resumos de teses e dissertação 

gaúchas que são alvo de nossa análise. Para tanto, organizamos o texto da seguinte maneira: 

na seção seguinte, expomos o referencial teórico-metodológico em que nos embasamos; 

depois apresentamos uma análise quantitativa do corpus empírico a partir de informações 

presentes na macroestrutura dos resumos; após, analisamos os resumos a partir de três 

eixos: 1) tema ou temática das pesquisas, 2) referencial teórico privilegiado e 3) 

metodologia utilizada; além disso, destacamos aspectos recorrentes nas pesquisas 

capturadas pelo descritor alfabetização no período de 2012 a 2018 no Rio Grande do Sul; 

por fim, nas considerações finais, apontamos algumas tendências da pesquisa na área e 

possibilidades futuras de análise do material empírico. 

Referencial teórico-metodológico 

As pesquisas de “estado do conhecimento” ou “estado da arte” buscam responder à 

necessidade e ao desafio de mapear a produção acadêmica existente acerca de um tema ou 

 
275 O corpus da pesquisa é dividido em “foco principal”, onde classificamos os resumos que estão diretamente 

vinculados ao tema da pesquisa, e “foco secundário”, onde estão classificados os resumos que não tratam 

diretamente do foco da pesquisa mas que foram capturados pelos descritores de busca. A partir das buscas 

realizadas desde o ano 2015, em função do aumento da produção acadêmica em nível de pós-graduação, 

optamos por armazenar no banco de dados da pesquisa apenas os resumos classificados como sendo “foco 

principal”, ou seja, apenas aqueles diretamente vinculados à temática investigativa em questão. 
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área de conhecimento. Morosini (2015, p. 102) formula um entendimento acerca desse tipo 

de pesquisa ao definir que “estado de conhecimento é identificação, registro, categorização 

que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um 

determinado espaço de tempo [...]”. A autora completa afirmando que o material empírico 

dessas pesquisas congrega periódicos, teses, dissertações e livros sobre um determinado 

tema. De acordo com Ferreira (2002, p.258), a metodologia utilizada por essas pesquisas 

tem um “caráter inventariante e descritivo”.  

      

Sustentados e movidos pelo desafio de conhecer o já construído e 

produzido para depois buscar o que ainda não foi feito, de dedicar cada 

vez mais atenção a um número considerável de pesquisas realizadas de 

difícil acesso, de dar conta de determinado saber que se avoluma cada vez 

mais rapidamente e de divulgá-lo para a sociedade, todos esses 

pesquisadores trazem em comum a opção metodológica, por se 

constituírem pesquisas de levantamento e de avaliação do conhecimento 

sobre determinado tema (FERREIRA, 2002, p.259). 

      

Desse modo, o que fizemos foi buscar e identificar trabalhos de tese e dissertação, 

produzidos no Rio Grande do Sul no período de 2012 a 2018, a partir dos sete descritores 

de busca já mencionados, registrá-los no banco de dados da pesquisa e, posteriormente, 

categorizá-los de diferentes maneiras para, a partir dessa síntese, refletir sobre a rede que 

está se tecendo em uma história da produção científica neste estado. Cabe destacar que 

nosso foco se dirige aos resumos das teses e dissertações, disponibilizados atualmente no 

“Catálogo de Teses e Dissertações da Capes276”. Não nos debruçamos sobre os textos 

completos desses trabalhos por duas razões: primeiramente pois, ao iniciar esta pesquisa, 

ainda sob coordenação da professora Iole Trindade, em 2006, havia uma dificuldade em 

acessar os trabalhos completos das teses e dissertações, que se encontravam no formato 

impresso nas bibliotecas depositárias das universidades; e, depois, pois mesmo que 

atualmente tenhamos acesso à maioria dos trabalhos completos via Catálogo da Capes ou 

via repositórios virtuais das universidades, dado o aumento significativo da produção 

acadêmica a partir de metade dos anos 2000, tal trabalho demandaria um investimento 

 
276 Disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/. Acesso em: 29 maio/19. 
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intenso em termos de tempo. Desse modo, nossa leitura recai sobre os resumos por 

acreditarmos que, a partir deles e mesmo considerando alguns impasses da sua elaboração 

(FERREIRA, 2002), podemos acessar informações valiosas sobre a produção acadêmica 

em nível de pós-graduação. 

Segundo Abreu (2006) e Trindade (2015), os resumos científicos, como gêneros 

textuais e discursivos, são compostos por uma macroestrutura e uma microestrutura. A 

macroestrutura diz respeito ao aspecto mais global do texto tanto na sua diagramação, 

definida pelo local de divulgação - no nosso caso o Portal de Teses da Capes -, quanto em 

relação às informações que serão agregadas à microestrutura, que corresponde ao texto do 

resumo em si. Da macroestrutura do Portal da Capes extraímos as seguintes informações: 

título da tese ou dissertação, nome do autor, ano de publicação, universidade, nível, 

programa de pós-graduação, palavras-chave e linha de pesquisa. Além disso, quando 

disponível, também acessamos e armazenamos o texto completo da dissertação ou da tese. 

A microestrutura do resumo respeita, em geral, as regras de elaboração desse texto, sendo 

constituída por algumas partes essenciais: objetivos, métodos, resultados e conclusões. A 

partir da leitura da microestrutura dos resumos é que temos acesso às informações sobre 

temática (algumas vezes também presente no título), referencial teórico e metodologia da 

pesquisa. Desse modo, nas análises que seguem, focalizamos algumas das informações 

advindas da macro e da microestrutura dos resumos. 

No que refere às pesquisas que antecederam e serviram de fundamento para a que 

desenvolvemos agora, Magda Soares e Francisca Maciel realizaram um desdobramento de 

uma primeira pesquisa sobre o estado do conhecimento dos estudos de alfabetização 

(SOARES, 1989) no ano de 2000, no qual ampliaram o período de análise da produção 

acadêmica para o ano de 1989. Esses dois projetos, Soares (1989) e Soares e Maciel (2000), 

subsidiam a instalação do projeto interinstitucional do qual fizeram parte as pesquisas 

desenvolvidas por Trindade (2009; 2013) e outras tantas investigações regionais a partir de 

2006, incluindo a pesquisa aqui apresentada. 

Já em 1989, Soares salienta o objetivo das pesquisas de caráter bibliográfico: 

“inventariar e sistematizar a produção em determinada área do conhecimento” (SOARES, 

1989, p. 3) e destaca a importância de tais pesquisas, pois elas “podem conduzir à plena 
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compreensão do estado atingido pelo conhecimento a respeito de determinado tema – sua 

amplitude, tendências teóricas, vertentes metodológicas” (SOARES, 1989, p. 3). Ainda que 

esta “plena compreensão” não seja o objetivo da presente pesquisa, julgamos importante 

uma compreensão, ainda que parcial, do conhecimento produzido, principalmente nesta 

área, em que o conceito central – alfabetização – carrega diversos sentidos. 

À palavra alfabetização, portanto, têm sido atribuídos múltiplos significados, já 

bastante debatidos na literatura da área. Listá-los aqui seria uma tarefa secundária à 

necessidade da manifestação de nosso posicionamento conceitual em torno dela. Antes de 

fazê-lo, porém, julgamos importante caracterizar brevemente o estado do conhecimento 

deste campo do saber. 

 Apoiamo-nos em Magda Soares (2014, p. 29) quando sintetiza que “não há 

homogeneidade nos ‘sentidos’ atribuídos à alfabetização”, já que há uma multiplicidade de 

saberes, no plural, sobre a alfabetização. Ao desenvolver tal assertiva, a autora aponta 

discordâncias sobre o próprio conceito de alfabetização e a pertinência ou não do termo 

“letramento”; sobre os tantos referenciais teóricos que fundamentam o processo de 

alfabetização (linguísticos, fonológicos, psicogenéticos, cognitivos, socioculturais e as 

recentes contribuições das neurociências); sobre as divergências entre métodos de 

alfabetização, cada um em sintonia com suas ancoragens teóricas. 

Nesta pesquisa, queremos justamente dar visibilidade a este caráter complexo e 

multifacetado da alfabetização, evidenciando as variadas relações que se pode estabelecer 

entre ela e áreas correlatas na Educação, quais sejam: alfabetização e sua história; 

alfabetização e formação docente; alfabetização, didática e práticas pedagógicas; 

alfabetização e avaliação; alfabetização e políticas públicas, e outras mais que possam ser 

encontradas nas pesquisas realizadas.  

 

Uma primeira rede tecida entre os resumos selecionados 

 Nesta seção, realizamos análises quantitativas do corpus empírico tendo em vista 

informações presentes na macroestrutura dos resumos, já apresentadas anteriormente. 

Iniciamos pelas Universidades nas quais as pesquisas foram realizadas.  
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 No quadro abaixo, há a lista de Instituições de Ensino Superior onde as pesquisas 

foram desenvolvidas. Podemos organizá-las em três grandes grupos pela quantidade de 

resumos capturados: o grupo com maior quantidade de trabalhos produzidos, que 

contempla Universidades com número de pesquisas na casa das dezenas (da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS - à Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 

UNISINOS); o intermediário, que engloba instituições com quantidade de pesquisas na 

casa das unidades até meia dezena (da Universidade Federal do Rio Grande - FURG - até a 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI); e o grupo com 

menor quantidade de produções, que compreende instituições com número de pesquisas 

com menos de cinco unidades (da Universidade de Passo Fundo - UPF - até a Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ). 

Quadro 1: Relação Universidades e Número de Resumos 

Universidades Nº de resumos 

UFRGS 30 

PUCRS 19 

UFPEL 19 

UFSM 16 

UNISINOS 11 

FURG 9 

UNISC 8 

UNILASALLE 8 

IFSUL 8 

UCS 6 

URI 5 

UPF 3 

UNIPAMPA 3 

UFFS 3 

ULBRA 3 

FEEVALE 2 

UNIRITTER 1 

UCPEL 1 

IPA 1 

UNIJUÍ 1 

Fonte: as autoras 
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Em relação ao período de publicação das pesquisas, apresentamos o gráfico abaixo 

que reúne a quantidade de resumos considerando o ano em que as pesquisas foram 

finalizadas e defendidas nos respectivos Programas de Pós-Graduação. Observa-se uma 

tendência de crescimento do número de pesquisas a partir do ano de 2015 (ano com a maior 

quantidade de resumos - 31), ainda que haja um decréscimo nos anos 2016 e 2017, mas que 

volta a aproximar-se das três dezenas em 2018, com 29 publicações.  

 

Gráfico 1: Resumos por ano de publicação 

 

Fonte: as autoras 

 

No gráfico a seguir, é possível visualizar a quantidade de resumos por nível de 

Curso de Pós-Graduação. Sob a forma de Mestrados Acadêmicos, estão mais do que a 

metade das pesquisas publicadas no interstício 2012-2018. Um pouco mais de um quarto 

dos resumos refere-se a pesquisas de Doutoramento e os Mestrados Profissionais ocupam 

14% do total do corpus empírico. As primeiras dissertações defendidas desses cursos datam 

do ano de 2014, sendo apenas 2; em 2015, houve 5 resumos localizados; em 2016, somente 

um. Essa quantidade sofre um acréscimo a partir do ano de 2017, quando capturamos 8 

resumos, seguindo a tendência em 2018, ao serem localizadas 7 pesquisas. Essa recente 
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modalidade de Curso permitiu inserir, no cenário gaúcho da Pós-Graduação, novas 

Instituições de Ensino Superior, que contam com os seguintes programas: Educação, 

Gestão Educacional, Políticas Públicas e Gestão Educacional, Educação e Tecnologia, 

Tecnologias Educacionais em Rede, Informática na Educação, Ensino de Línguas, Letras e 

Reabilitação e Inclusão. Destacamos, pela recorrência das áreas de Mestrado Profissional, a 

relação da Educação com a Gestão e com as Tecnologias como uma tendência a ser 

investigada.  

      

  

Gráfico 2: Resumos por nível 

 

Fonte: as autoras  

 

No que se refere às áreas de conhecimento focalizadas pelos Programas de Pós-

Graduação, a Educação figura, indiscutivelmente, em primeiro lugar, com 99 ocorrências. 

Todas as outras áreas ficam no intervalo entre seis e apenas um resumo localizado. Nesse 

contexto, destacamos as áreas relacionadas à linguística e às tecnologias.  

Quadro 2: Relação Área de Conhecimento e Número de Resumos 

Área de Conhecimento Nº de resumos 

EDUCAÇÃO 99 

LINGUÍSTICA 6 

LINGUAGEM, TECNOLOGIA E INTERAÇÃO 5 
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TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 4 

LEITURA E COGNIÇÃO 4 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 3 

GESTÃO EDUCACIONAL 3 

EDUCAÇÃO NAS CIÊNCIAS 3 

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 2 

ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA 2 

LINGUÍSTICA APLICADA 2 

LEITURA: ESTUDOS LINGUÍSTICOS, LITERÁRIOS E MIDIÁTICOS 2 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 2 

FONOAUDIOLOGIA E COMUNICAÇÃO HUMANA: CLÍNICA E 

PROMOÇÃO 
2 

ESTUDOS CULTURAIS EM EDUCAÇÃO 1 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 1 

ESTUDOS DA LINGUAGEM 1 

AMBIENTES INFORMATIZADOS E ENSINO A DISTÂNCIA 1 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 1 

ECONOMIA DAS ORGANIZAÇÕES E GESTÃO AGROINDUSTRIAL 1 

LINGUÍSTICA; LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 1 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE: INOVAÇÃO E 

DEMOCRATIZAÇÃO 
1 

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL 1 

EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE E SOCIEDADE 1 

REABILITAÇÃO E INCLUSÃO 1 

LEITURA E LINGUAGENS 1 

DESIGN E TECNOLOGIA 1 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1 

NEUROCIÊNCIAS 1 

LINGUAGEM E DOCÊNCIA 1 

EDUCAÇÃO DA SOCIEDADE EM REDE 1 

COMPUTAÇÃO 1 

Fonte: as autoras  

   Uma segunda rede tecida entre os resumos selecionados 

Nesta seção, a análise dos resumos será realizada a partir de três eixos, cujos dados 

foram pinçados tanto a partir da macro quanto da microestrutura. Iniciamos discutindo o 

tema ou temática das pesquisas; em seguida, apontamos os referenciais teóricos 

privilegiados e, por fim, as metodologias utilizadas. Porém, antes de passarmos à 

apresentação e análise dos dados, convém destacar que, diferente de trabalhos anteriores 
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vinculados a esta pesquisa, optamos por manter no corpus empírico analisado neste texto 

todos os resumos capturados pelo descritor “alfabetização” que apresentavam relação com 

a área, mesmo que extrapolassem o sentido mais restrito do termo.  

Para uma primeira categorização dos temas ou temáticas presentes ou inferidos a 

partir da leitura dos resumos que compõem nossa empiria, seguindo o critério já utilizado 

em Trindade e Sperrhake (2013), classificamos as temáticas em “alfabetização de crianças” 

e “alfabetização de adultos”. Porém, ao realizar a leitura dos resumos, percebemos que 

essas duas categorias não dariam conta da classificação, em função da nossa opção por 

manter todos os resumos capturados pelo descritor selecionado. Notamos a emergência de 

pesquisas vinculadas à formação inicial e continuada de professoras alfabetizadoras em 

grande quantidade nesses últimos seis anos. Desse modo, definimos para este trabalho três 

categorias de temáticas principais: alfabetização de crianças, alfabetização de adultos e 

formação de professores, além de uma categoria em que agrupamos temáticas que não se 

encaixavam nessas (“Outras”, na tabela). A tabela abaixo sintetiza os quantitativos 

produzidos.  

Quadro 3: Relação Temática e Quantidade de Resumos 

Temática Quantidade de Resumos 

Alfabetização de crianças 73 

Alfabetização de adultos 13 

Formação de professores 44 

Outras 27 

Fonte: as autoras 

Conforme podemos visualizar, os resumos que tematizam a alfabetização de 

crianças chegam a pouco mais de 46% do total, seguido por 28% de pesquisas que se 

debruçam sobre formação de professores. Dessas 44 pesquisas que abordam a formação de 

professores, 21 delas citam o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 

aqui considerado como um subtema, sendo que a primeira pesquisa que trata deste 

programa é do ano de 2015. Ou seja, no período de 2015 a 2018, dos 32 resumos que 

tratam de formação de professores, 21 deles se debruçaram sobre algum aspecto do PNAIC, 
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sendo este um destaque a ser feito neste trabalho, pois podemos considerá-lo como um 

tema emergente na pesquisa na área da alfabetização no RS. 

Outra análise possível, ainda tratando dessas duas temáticas, é que essas pesquisas 

que recorrem ao PNAIC também estão vinculadas à alfabetização de crianças, ainda que 

indiretamente, pois trabalham com a formação dos professores alfabetizadores. Desse 

modo, aliando essas duas categorias, quais sejam, alfabetização de crianças e formação de 

professores no PNAIC, temos um total de 94 resumos, que representam quase 60% da 

produção acadêmica gaúcha na pós-graduação. 

Observamos que o quantitativo de trabalhos que tematizam a alfabetização de 

jovens e adultos soma 13 resumos do total de pesquisas produzidas nos últimos seis anos 

nas universidade gaúchas. A partir dos dados apresentados em Trindade e Sperrhake 

(2013), de 243 resumos, 28% focalizavam análises nessa temática. Agora, de 157 resumos, 

apenas 8% tomam esta modalidade de ensino como foco de investigação. Porém, para 

afirmar que esteja havendo um declínio dessa produção, análises mais aprofundadas 

precisam ser realizadas em trabalhos futuros. 

A categoria “Outras” congrega temáticas que apareceram de maneira mais dispersa 

e menos recorrente, como aquelas associadas ao letramento, pesquisas que focalizam 

análises de cartilhas, diários ou outros materiais de escrita e leitura numa perspectiva 

histórica,  pesquisas voltadas para o ensino de segunda língua no ensino fundamental, 

ensino da gramática nos anos iniciais, entre outras. 

Uma segunda categorização realizada partiu da categorização de subtemas 

vinculados às temáticas principais dos resumos. Neste ponto a quantificação se torna mais 

difícil pois nem todos os trabalhos têm subtema bem delimitado. Desse modo, citamos aqui 

apenas aqueles mais recorrentes e que foram possíveis de serem identificados. Notamos a 

presença de pesquisas que vinculam o estudo da alfabetização à avaliação, seja ela interna 

ou externa à escola; também foram identificadas pesquisas que associam a alfabetização 

aos estudos de consciência fonológica e de letramento; outro grupo de resumos relaciona 

alfabetização e inclusão; e, por fim, destacamos a emergência de pesquisas que trabalham 

com o uso de novas tecnologias e alfabetização. 
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Em relação aos referenciais teóricos localizados nos resumos, buscamos agrupá-los 

a partir de algumas aproximações que resultaram no quadro abaixo, sendo que os totais se 

referem aos agrupamentos feitos. Alguns quantitativos merecem destaque: os estudos da 

alfabetização, analfabetismo e da leitura computam 49 das indicações de referenciais, sendo 

a maior quantidade e estando, portanto, de acordo com o recorte da pesquisa em foco a 

partir do descritor alfabetização. Solitariamente, o campo da formação de professores 

agrega 31 menções, sinalizando a força dessa área de estudo nas pesquisas gaúchas, como 

já apontado a partir dos temas das pesquisas. Os estudos do letramento e da literatura estão 

presentes em 30 resumos, evidenciando relações com pesquisas que também tratam de 

alfabetização. Com 25 ocorrências, há os referenciais de abordagem sociointeracionista, 

gêneros discursivos e textuais, tendo a teoria bakhtiniana como fundamento. Próximas à 

casa das duas dezenas, estão as perspectivas históricas, de aquisição da linguagem e os 

estudos pós-modernos. Cabe ainda salientar que não foi possível localizar os referenciais 

em 11 resumos e, nas seis últimas linhas do quadro, estão aqueles que não puderem ser 

agrupados.  

Quadro 4: Referenciais Teóricos 

Estudos da alfabetização       

Estudos do analfabetismo       

Estudos da leitura total 49 

Formação de professores 31 

Estudos do letramento       

Letramento multissemiótico       

Letramento literário       

Literatura e literatura infantil       

Multiletramentos total 30 

Interacionismo linguístico / Reflexão linguística       

Interacionismo sociodiscursivo       

Teoria sócio-histórica / Histórico-cultural / Interacionismo       

Gêneros textuais / Gêneros discursivos       

Psicologia histórico-cultural soviética       

Teoria bakhtiniana / Abordagem dialógica da linguagem total 25 

História da alfabetização       

História dos livros didáticos       

História social       

História política       

História cultural       
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História da Educação total 20 

Aquisição de segunda língua / Aquisição de língua estrangeira       

Aquisição da linguagem       

Consciência fonológica       

Aquisição da escrita total 19 

Estudos de currículo       

Estudos Culturais       

Referenciais pós-estruturalistas total 18 

Políticas públicas       

Avaliação / Avaliação em larga escala total 14 

Epstemologia genética       

Teoria da equilibração de Jean Piaget       

Estudos cognitivos       

Psicogênese total 13 

Educação popular       

Crítico freireano total 12 

Não informado / Não identificado 11 

Sociológico       

Materialismo Histórico Dialético       

Fenomenologia       

Hermenêutica Dialética total 9 

Design gráfico / Design digital       

Tecnologia na educação / Tecnologias da informação e comunicação total 9 

Linguística aplicada       

Semiótica linguística       

Educação linguística / Educação linguística  de qualidade       

Lexicografia pedagógica       

Teoria da argumentação da língua total 5 

Inclusão / Deficiência intelectual       

Educação bilíngue de surdos / Estudos surdos total 5 

Educação Física 2 

Psicanalítico 2 

Análise do discurso 1 

Perspectiva da complexidade 1 

Teorias da aprendizagem 1 

Interdisciplinaridade 1 

Fonte: as autoras 
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As metodologias utilizadas tanto para a geração quanto para a análise de dados 

também foram agrupadas por semelhanças. Indiscutivelmente, as abordagens analíticas 

envolvendo documentos, textos, discursos, imagens e nomeadas como análise de conteúdo 

e inferencial foram as mais recorrentes, com 91 menções. Com 63 indicações, as histórias 

de vida e as entrevistas figuram na sequência. Com o total de 54, estão as metodologias 

relacionadas à geração de dados na etnografia e, no mesmo quantitativo, aparecem também 

outras estratégias tais como questionários, testes, tarefas, oficinas, produções escritas ou 

orais. Dentre os resumos por meio dos quais não foi possível identificar as metodologias 

empregadas estão 9 pesquisas e, nas seis últimas linhas do quadro, estão as que não 

puderem ser agrupadas e que apresentam total inferior a cinco resumos. 

      

Quadro 5: Metodologias de Pesquisa 

Análise documental / Análise de documentos       

Análise textual / Análise textual discursiva       

Análise do discurso       
Análise de imagem /Análise semiótica / 

Iconografia       

Análise de conteúdo       

Análise inferencial total 91 

História de vida       

Autobiografia / Biografia       

Narrativa       

Entrevista / Depoimento / Entrevista clínica       

Entrevista narrativa total 63 

Etnografia       

Observações       

Diário de campo / Diário de bordo       

Gravação de áudio / Vídeo e transcrição total 54 

Questionários       

Testes / Tarefas       

Oficinas       

Produções escritas ou orais total 54 

Pesquisa bibliográfica / Revisão teórica 26 

Estudo de caso / Multicasos       

Generalização analítica total 23 

Pesquisa-ação       

Pesquisa participante       
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Perquisa-formação       

Pesquisa intervenção total 16 

Não informado / Não identificado 9 

Sociocultural       

Abordagem histórico-crítica       

História cultural       

Paradigma indiciário       

Método microgenético total 6 

Análise estatística / Análise de dados estatísticos 6 

Abordagem experimental qualiquantitativa       

Experimento total 4 

Técnica de triangulação 3 

Inspiração genealógica / Ferramenta genealógica 3 

Estudo exploratório 2 

Método clínico Piagetiano 1 

Abordagem interpretativista 1 

Design Science Research 1 

Fonte: as autoras 

    

 

Em busca dos arremates na rede 

 Buscamos, aqui, empreender a tecitura de uma rede anunciada na introdução deste 

texto, uma rede complexa, envolvendo resumos de teses e dissertações com origem em 

pesquisas desenvolvidas em programas de pós-graduação gaúchos no interstício 2012-2018. 

Essa rede foi sendo tecida a partir da análise de tais resumos focalizando diferentes 

aspectos pinçados tanto da macro quanto da microestrutura desses textos, considerando 

Universidades de origem das pesquisas, anos de publicação, níveis dos cursos, áreas do 

conhecimento focalizadas, temas discutidos, referenciais teóricos privilegiados e 

metodologias empregadas. 

Nessa rede, destacamos o aumento considerável de pesquisas na área da 

alfabetização a partir do ano de 2015, a emergência de dissertações advindas de cursos na 

modalidade Mestrado Profissional, a força dos estudos envolvendo formação de 

professores, com especial atenção àqueles que privilegiaram o PNAIC como objeto de 
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análise ou como contexto investigativo, sendo considerado, portanto, um tema emergente 

na pesquisa gaúcha na área da alfabetização. 

 Devido aos limites deste trabalho, não foi possível contemplar outros e novos 

aspectos que os dados gerados permitiriam nos debruçar. Assim, como possibilidades 

analíticas futuras, destacamos: o exame dos resumos capturados pelos demais descritores, 

para além de “alfabetização”, totalizando a análise dos 287 resumos que constam em nossa 

base de dados para o período acima assinalado; a relação das tendências de pesquisa 

observadas neste estudo com dados de anos anteriores para acessar um interstício mais 

extenso; a análise do total de 698 resumos da base de dados da pesquisa, abrangendo o 

período de 1975 a 2018 e percorrendo toda a produção acadêmica gaúcha, em nível de pós-

graduação, da área da alfabetização, para tecer mais uma história possível. 
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Resumo: este escrito tem como propósito central fazer uma pequena incursão na história da 

educação, abordando a instituição da instrução no Brasil e o processo de alfabetização. Procuramos 

elucidar sob quais bases se organizou o sistema educativo brasileiro no período colonial, bem como 

indicar sua influência e desdobramentos na alfabetização e formação da sociedade de então. O 

estudo traz como percurso metodológico a pesquisa bibliográfica, por meio da análise de obras que 

abordam a história da educação e, sobretudo, a historiografia da alfabetização. Na construção de 

nossa análise, destacamos a contribuição dos trabalhos de Araujo (1998), Cagliari (2009), Enguita 
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(1989), Maciel (2002), Manacorda (1996), Saviani (2013) e Vieira (2017). Inferimos que a 

alfabetização se assentou em bases católicas de concepção da educação. Ser alfabetizado, era 

sinônimo de saber ler textos, muitas vezes sem compreender seu sentido, e transcrevê-los. A ênfase 

estava na oratória, na retórica e na capacidade de convencer pela palavra. 

 

Palavras-chave: Período Colonial. Alfabetização. Ratio Studiorum. Aulas Régias.  

 

Apontamentos iniciais  

 

Os sistemas educacionais e os movimentos educativos em geral, embora 

influam sobre a necessidade a que servem, refletem basicamente as 

condições sociais, econômicas e políticas dessa sociedade. Por isso 

mesmo, as características dos diversos períodos da história da educação de 

um país acompanham seu movimento histórico, suas transformações 

econômicas e sociais, suas lutas pelo poder político. Toda educação 

provém de uma situação social determinada [...] (PAIVA, 2003, p. 29). 
 

 

 Tomamos emprestado as palavras da pesquisadora Vanilda Pereira Paiva, ao 

introduzir o capítulo 2 de sua obra, “História da educação popular no Brasil: educação 

popular e educação de adultos” e apropriamos de sua ideia como inspiração para iniciar a 

apresentação de nosso texto. 

 Comungamos com o pensamento da autora, pois acreditamos que o fenômeno 

educativo não se materializa dentro de um vazio conceitual, de um corpus desguarnecido de 

intencionalidades. Compreendemos que a educação não é uma atividade neutra nem inócua, 

pois seu exercício, na maioria das vezes, serve aos interesses de um ou outro estrato da 

sociedade ou está a serviço de uma esfera do poder, seja ela política, econômica ou cultural.  

A educação é um fenômeno social e, enquanto resultado do pensamento e da ação 

humana, ela se situa em um campo circunscrito por um contexto histórico e reflete a 

concepção que um determinado grupo tem acerca da sociedade “ideal” para manter (ou 

não) a lógica e a ordem vigente. 

Nossas deduções sobre a função do processo educativo encontram fundamento nas 

palavras de Manacorda (1996) ao afirmar que a instrução mais antiga nos remete ao século 

XXVIII a.C., no Egito. Naquela região da Antiguidade, a educação guardava “preceitos 

morais e comportamentais rigorosamente harmonizados com as estruturas e as consciências 

sociais ou, mais diretamente, com o modo de viver próprio das castas dominantes” 

(MANACORDA, 1996, p. 11). 
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A concepção de educação encontrada na Antiguidade apresentava caráter elitista. 

Nos séculos seguintes, estendeu sua influência nos processos de instrução grega, romana e 

se espalhou pelo restante do continente europeu.  

Nossa análise apresenta recorte temporal delimitado pela chegada dos jesuítas em 

território brasileiro (1549) ao final do século XVIII, correspondendo ao período colonial. 

Diante dessas considerações, apresentamos o seguinte problema para este estudo: sob 

qual(is) base(s) se organizou o sistema educativo brasileiro no período colonial? Tendo esta 

indagação como eixo que moverá nosso esforço investigativo, orbitam algumas questões 

secundárias (não menos importantes) que desejamos responder: a) a organização da 

educação brasileira no período colonial visava formar que tipo de sociedade? b) qual(is) 

orientação(ões) teórico-metodológica(s) fundamentou(aram) a educação no Brasil-Colônia? 

c) o que significava ser alfabetizado no período colonial? Sem dúvida, outras indagações 

relacionadas à temática são pertinentes, porém não constituem o escopo (pelo menos por 

enquanto) da nossa escrita.  

Para atingir nosso propósito, decidimos dividir o texto em cinco partes, incluindo 

essa pequena introdução. Na segunda parte, denominada “Determinantes histórico-sociais e 

base católica da instrução pública no Brasil-Colônia”, procuramos delinear o panorama 

político, histórico e social no qual se assentou a instrução pública sob a tutela dos jesuítas. 

No terceiro segmento do texto, “Ruptura com o viés religioso na educação: a 

proposta do ensino laico pombalino”, procuramos contemplar a proposta educativa 

empreendida pela Reforma Pombalina e a organização curricular das Aulas Régias  

“Rudimentos da leitura e escrita e a hegemonia da cartilha” é o título da quarta parte 

do texto. Apesar da carência de obras que discutem a alfabetização no período colonial, 

procuramos analisar sob qual base empírica a alfabetização se assentou. 

Na quinta e última fração do trabalho, intitulada “Notas transitórias”, tecemos 

algumas considerações e construímos alguns apontamentos provisórios nos quais 

sinalizamos nossas (in)conclusões e limitações do estudo. 

 

Determinantes histórico-sociais e base católica da instrução pública no Brasil-Colônia 
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 Os estudos que contemplam a história da alfabetização no Brasil a partir da 

perspectiva histórico-social não são tão numerosos, uma vez que a preocupação com os 

métodos de alfabetização parece ter movido o interesse da maioria dos pesquisadores.  

 Caminhar pelas veredas da história da alfabetização no Brasil pode indicar searas 

fecundas que explicam ou justificam determinadas direções que o ensino da leitura e da 

escrita trilhou, permitindo compreender tendências e implicações do processo de 

alfabetização na atualidade. Parece-nos axiomático que a compreensão do processo de 

alfabetização e seus desdobramentos requer a apreensão de seus condicionantes históricos. 

 A história da educação e da alfabetização no Brasil tem início no período colonial, 

com a chegada dos padres jesuítas na Bahia, em 1549, a bordo da expedição de Tomé de 

Sousa, primeiro governador-geral da colônia lusa. Os jesuítas pertenciam à Companhia de 

Jesus, uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola em 1534, no interior do 

movimento da Contrarreforma. A Companhia de Jesus 

  

[...] foi fundada em pleno desenrolar do movimento de reação da Igreja 

Católica contra a reforma protestante, podendo ser considerada um dos 

principais instrumentos da Contra-Reforma (sic) nessa luta. Seu objetivo 

era tentar sustar o grande avanço protestante da época, e para isso 

utilizou-se de duas estratégias: por meio da educação dos homens e dos 

índios; e por intermédio da ação missionária, procurando converter à fé 

católica os povos das regiões que estavam sendo colonizadas (NETO; 

MACIEL, 2008, p. 172). 
 

 

 Vale ressaltar que a Reforma Religiosa apregoada por Martinho Lutero questionava 

o monopólio católico da educação e o viés religioso da formação ofertada aos sujeitos, 

propondo o afastamento da igreja das questões educativas, essência e função do Estado. De 

acordo com Gil (2013, p. 26), “a Reforma Protestante exprimia em suas propostas as 

exigências populares, além do caráter laico e estatal da instrução, não mais como algo 

reservado aos clérigos, mas sim como fundamento do próprio Estado”. 

 As estratégias de combate à Reforma Protestante e à hegemonia e unidade da fé 

católica na Europa são organizadas durante o Concílio de Trento (1545), sob o auspício do 

Papa Paulo III: “[...] os católicos adotam uma atitude mais ofensiva, pois percebem que não 

basta pregar e ouvir confissões; é necessário estabelecer um instrumento ainda mais eficaz 

para dominar as almas” (GAUTHIER, 2010, apud GIL, 2013, p. 26). 
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 Leite (1965), Azevedo (1976), Ribeiro (1998) e Raymundo (1998), Neto e Maciel 

(2008) notaram que o projeto de colonização das terras brasileiras pelos portugueses 

encontrou nos padres jesuítas um forte aliado para a consecução dos objetivos da Coroa 

Portuguesa, que era organizar o trabalho nas terras de além-mar por meio da conversão dos 

nativos à fé católica e do ensino da leitura e da escrita.  

 A colonização significava, portanto, um interesse recíproco entre a Coroa e a Igreja, 

balizado pela fé. De acordo com Neto e Maciel (2008, p. 170), o projeto educativo jesuítico 

e o interesse dos portugueses pelas possíveis riquezas da terra descoberta fundaram as bases 

da “estrutura social, administrativa e produtiva da sociedade que estava sendo formada”. 

 Araújo (1988) afirma que, nos Quinhentos, foram os jesuítas os responsáveis pela 

introdução das primeiras leituras (de devoção à fé) no Brasil. Para o autor, os padres 

missionários admitiam a capacidade e disposição dos indígenas para aprender. Para 

catequizá-los, os jesuítas estudavam a língua nativa com a finalidade de traduzir as questões 

morais para o tupi e transmitir a doutrina católica e seus preceitos morais, evidenciando que 

as línguas nativas conviviam com o português e o latim. 

 A docência jesuítica no período colonial caracterizou-se pela autoridade, pela 

permissão de livros escritos apenas em latim, desde que enaltecessem o idioma enquanto 

estratégia de aprendizagem mecânica. Obras que estimulassem o pensamento, a abstração e 

o veio poético eram proibidas (ARAUJO, 1988). 

 Os jesuítas foram responsáveis pela organização do primeiro “sistema educacional” 

brasileiro, por meio da criação das primeiras escolas no país. No mesmo ano em que 

chegaram (1549), construíram o primeiro colégio brasileiro na cidade de Salvador. Meio 

século depois, o sistema educativo dos jesuítas contava com várias escolas ao longo do 

litoral brasileiro. 

 A educação jesuítica era rígida e regulamentada pelo Ratio atque Institutio 

Studiorum Societatis Iesu (Ratio Studiorum), um manual que continha o currículo, o plano 

de estudos, métodos de ensino, avaliação e organização da sala. O Ratio Studiorum 

orientava o funcionamento de todas as escolas da Companhia de Jesus, continha 467 regras 

que norteavam o ensino e aconselhava os docentes manterem fidelidade à filosofia 

aristotélica e aos postulados teológicos de São Tomás de Aquino (TOYSHIMA; COSTA, 
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2012). Durante dois séculos, de 1549 a 1759, o Ratio Studiorum prevaleceu como preceito 

pedagógico na educação brasileira (SAVIANI, 2013). 

 O ensino jesuítico atuava em dois campos: um para os indígenas, com ênfase na 

doutrinação cristã, e outro para a elite, com foco no ensino do latim, grego, retórica, 

humanidades e gramática. Saviani (2013) lembra que, ao excluir os indígenas e contemplar 

os filhos dos colonos, a proposta jesuítica contribuiu para a formação da elite colonial 

brasileira. 

 Os alunos aprendiam primeiramente o latim, seguido pelo estudo reeditado do 

Trivium e do Quadrivium da Idade Média. De acordo com Silva (2017), o Trivium se 

ocupava do ensino da gramática, lógica e retórica, enquanto o Quadrivium cuidava da 

aritmética, geometria, música e astronomia. O estudo da língua vernácula, de acordo com 

Saviani (2013), era subjacente ao estudo do latim e do grego, disciplinas dominantes no 

“currículo” do Ratio Studiorum.  

 É inegável e indiscutível o papel central da Igreja durante o processo de 

“escolarização” de nativos e colonos no Brasil. Segundo Lage (2019, p. 132), “parte-se do 

princípio de que a Igreja Católica por si só sempre foi uma instituição educativa”.  

 O fortalecimento político, econômico, cultural e social da missão jesuítica no Brasil-

Colônia, além de sua obediência a Roma, colocava em risco os interesses da Coroa 

Portuguesa, já influenciada pelos ideais iluministas e pelo vislumbre de uma sociedade 

burguesa e industrial. Diante da ameaça que os jesuítas representavam para os planos 

portugueses, em 1759, o Marquês de Pombal (primeiro-ministro do rei Dom José I) fecha 

todas as escolas jesuíticas em Portugal e suas colônias, expulsa os padres jesuítas e 

desmonta o primeiro “sistema educativo” brasileiro.  

 

Ruptura com o viés religioso na educação: a proposta do ensino laico pombalino 

 

 De acordo com Reis (1976), a expulsão dos jesuítas das terras brasileiras teve 

origem nos conflitos entre o ideário jesuítico e o português, tais como o projeto de 

libertação dos indígenas encabeçado pelos religiosos, o empecilho imposto pelos jesuítas na 

delimitação dos limites entre as terras portuguesas e espanholas, acrescidas das duras 
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críticas feitas pela Coroa ao sistema de ensino jesuítico que, de acordo com os portugueses, 

afastava o país das modernas nações europeias. 

 Esses elementos colaboraram para que o Marquês de Pombal iniciasse uma série de 

mudanças no sistema educacional brasileiro, começando pelo fechamento das escolas 

administradas pelos padres e sua substituição por escolas de primeiras letras e 

humanidades, por força do Alvará Régio de 28 de junho de 1759. As reformas engendradas 

pelo Marquês de Pombal tinham como finalidade tirar Portugal do atraso mercantilista e 

inserir o país na era industrial, à guisa das nações mais desenvolvidas da Europa, 

notadamente a Inglaterra, a Alemanha e os Países Baixos. 

 No campo educacional, as reformas pombalinas ficaram circunscritas na instituição 

das Aulas Régias. Mantidas pela Coroa Portuguesa, as Aulas Régias emergiram como a 

primeira tentativa de sistematização de um ensino público no Brasil, marcado pela laicidade 

e afastamento do poder decisório da Igreja nas questões educacionais (FALCON, 1989 

apud CAMARGO, 2018). 

 Saviani (2013) ressalta que o Alvará Régio propõe uma reforma do ensino primário 

(primeiras letras) apenas em 1772, visando a instruir os alunos com noções da língua 

portuguesa para facilitar a aprendizagem latim. 

 As reformas pombalinas voltadas para o ensino primário, embora sinalizassem uma 

preocupação com o ensino da língua portuguesa, trazem em seu bojo, o caráter excludente 

da proposta. No preâmbulo da Lei de 6 de novembro de 1772, encontra-se a 

impossibilidade de “[...] adotar um Plano que permitisse estender os benefícios do ensino a 

todos igualmente, pois ‘nem todos os indivíduos destes Reinos e seus Domínios se hão de 

educar com o destino dos Estudos Maiores’” (SAVIANI, 2013, p. 96).  

 Saviani (2013) destaca que para os sujeitos que trabalhavam em serviços agrícolas e 

nas oficinas bastava a homilia semanal dos vigários. Com tais características, a 

estratificação, fragmentação e segmentação do ensino começam a ser delineadas na alma 

das Aulas Régias. 

 Encerradas as propostas normativas que passariam a orientar a instrução pública no 

Brasil, ainda faltava solver uma segunda questão: a implantação, financiamento e 

manutenção da instrução, incluindo o pagamento dos salários dos professores, a aquisição 

de livros para o acervo, construção de museus e laboratórios.  
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 O Subsídio Literário (1772) instituiu a criação de um imposto único que incidia 

sobre os bens produzidos e comercializados na colônia, com vistas a angariar os recursos 

pecuniários necessários para capitanear a proposta de ensino público pensada para o Brasil 

após o êxodo dos jesuítas (SAVIANI, 2013). O saldo das reformas pombalinas 

implementadas no Brasil foi inócuo e facínora para o sistema educacional do país, pois: 

 

[...] se para Portugal as reformas no campo da educação, que levaram a 

laicização do ensino representou um avanço, para o Brasil, tais reformas 

significaram um retrocesso na educação escolar com o desmantelamento 

completo da educação brasileira oferecida pelo antigo sistema de 

educação jesuítica, melhor estruturado do que as aulas régias puderam 

oferecer (SECO; AMARAL, 2012, p. 8). 
 

 

 Para as autoras, as Aulas Régias não impediram a permanência de estudos ofertados 

pelos padres jesuítas. Elas salientam que, apesar de terem desarticulado o sistema 

educacional instituído pela Companhia de Jesus, as famosas Aulas Régias substituíram uma 

estrutura educativa relativamente consolidada e estável por uma organização capenga, 

difícil de ser sustentada, dada sua caracterização: “em lugar de um sistema mais ou menos 

unificado, baseado na seriação dos estudos, o ensino passou a ser disperso e fragmentado, 

baseado em aulas isoladas que eram ministradas por professores leigos e mal preparados” 

(SECO; AMARAL, 2012, p. 7). 

 

Rudimentos da leitura e escrita e a hegemonia da cartilha 

  

 O domínio da leitura e da escrita pressupõe a aprendizagem de um sistema de 

comunicação composto por sinais gráficos representativos dos sons da fala humana que 

possibilita ampliar o alcance da linguagem, permitindo que os sujeitos possam ser 

entendidos em suas tentativas de comunicação, sobretudo no plano não verbal. A aquisição 

e domínio dessa tecnologia é conhecida por alfabetização.   

 Segundo Cagliari (2009), “a alfabetização é, pois, tão antiga quanto os sistemas de 

escrita” (p. 14). Portanto, se não houvesse uma estratégia de permitir ao outro decodificar o 

código, não se justificaria inventar a própria escrita, ou seja, “estudando atentamente os 

sistemas de escrita, percebe-se que quem os inventou sempre teve a preocupação de 
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fornecer a chave da decifração juntamente com o próprio sistema” (CAGLIARI, 2009, p. 

15). 

 A sistematização da escrita foi um processo lento e sua utilidade esteve ligada à 

necessidade de todos serem capazes de compreender seu conteúdo e criar novas mensagens, 

também compreensíveis para todos, por meio de normas comuns que permitissem 

compreender sua arquitetura de construção e decodificação.   

 No passado, a instrução das massas era vista com cautela. Havia um relativo 

consenso entre os pensadores da Idade Moderna a respeito da educação popular. A 

educação iluminada para o povo poderia trazer problemas para a manutenção da ordem 

social, política e econômica vigentes, além de ameaçar a manutenção das hierarquias de 

então.  

 Na opinião de Manacorda (1996) apud Backes (1999), além de visar a manutenção 

da ordem social vigente, a educação antiga tinha como propósito formar os sujeitos que 

governariam os impérios por meio da arte de discursar, enquanto meio de persuasão da 

maioria da população.   

 A chave da alfabetização, naquela época, restringia-se ao “trabalho de leitura e 

cópia”, pois “na época da escrita primitiva, ser alfabetizado significava saber ler o que 

aqueles símbolos significavam e ser capaz de escrevê-los, repetindo um modelo mais ou 

menos padronizado” (CAGLIARI, 2009, p. 16). 

 No final da Idade Média e o início da Idade Moderna, a instrução/alfabetização é 

concebida como mecanismo de manter a elite no poder, mas, simultaneamente, é 

compreendida como um instrumento para controlar as aspirações populares, encarregadas 

de sustentar o Estado e, sobretudo, a nobreza e o clero. De acordo com Charlot e Figeat 

(1985) apud Enguita (1989, p. 111), “o bem da sociedade exige que os conhecimentos do 

povo não se estendam além de suas ocupações”. 

 

Os pensadores da burguesia em ascensão recitaram durante um longo 

tempo a ladainha da educação para o povo. Por um lado, necessitavam 

recorrer a ela para preparar ou garantir seu poder, para reduzir o da igreja 

e, em geral, para conseguir a aceitação da nova ordem. Por outro, 

entretanto, temiam as consequências de ilustrar demasiadamente aqueles 

que, ao fim e ao cabo, iam continuar ocupando os níveis mais baixos da 

sociedade, pois isto poderia alimentar neles ambições indesejáveis 

(ENGUITA, 1989, p. 110). 
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 Em outras palavras, o povo deveria ser educado, sem excessos. Ou seja, poderia 

receber instrução “o bastante para que aprendessem a respeitar a ordem social, mas não 

tanto que pudessem questioná-la” (ENGUITA, 1989, p. 112). 

 A escrita e a leitura chegaram ao Brasil por meio dos jesuítas, a partir de 1549, 

impregnadas da concepção elitista de alfabetização que se verificava na Europa dos 

Quinhentos. Analisar a alfabetização sob seus diferentes aspectos, elementos constitutivos e 

função social remete-nos ao pressuposto de que ela é um processo que retrata uma 

determinada realidade e necessidade histórica. Para Vartuli (2019), no período colonial 

brasileiro, quem pensava nem sempre correspondia a quem escrevia: 

  

Se, por um lado, até o século XVIII, a escrita é sinonimizada à caligrafia, 

reduzindo a possibilidade de escrever àquele que detinha a habilidade de 

desenhar as letras com perfeição, por outro, torna-se plausível pensar que 

a transferência do pensamento para o papel não se dava, necessariamente, 

pelas mãos de quem escrevia (VARTULI, 2019, p. 108). 

 

 

 Araujo (1988) nos lembra que Portugal negou a cultura dos livros no Brasil-

Colônia. Somente com a chegada da Família Real ao Brasil, no século XIX, às vésperas da 

independência, os livros começaram a circular nas terras tropicais, enquanto “símbolo de 

riqueza e hierarquia social [...]” (ARAUJO, 1988, p. 21). De acordo com Vieira (2017, p. 

32), “no final do século XIX, ainda era muito pequeno o número de editoras nacionais que 

publicavam livros escolares e dentre estes, as cartilhas”. 32).  

 Em sua tese de doutoramento, Silva (1998), faz uma análise das políticas e práticas 

linguísticas e pedagógicas de leitura e escrita nos séculos iniciais da colonização brasileira, 

sob a perspectiva da análise do discurso. A autora assevera que  

 

escrita e cópia ou escrita e compreensão; escrita e reprodução ou escrita e 

recriação estão sempre presentes nos discursos enquanto termos 

complementares ou excludentes.  O importante, contudo, é saber que 

existe sempre a possibilidade de copiar, de reproduzir; a possibilidade de 

não se ter uma alfabetização de qualidade, de sair algo errado [...]” 

(SILVA, 1998, p. 158).  
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 Em outro trecho da autora, encontramos a seguinte passagem: “a cópia, a 

reprodução, o mecânico fazem parte da estrutura da escrita tanto quanto a compreensão, a 

criação. Não há, parece, garantias absolutas de se obter uma coisa ou outra” (SILVA, 1998, 

p. 158). 

 Além de lançar mão do método da repetição e memorização, o método de ensino 

jesuítico utilizava atividades adaptadas às experiências de vida dos indígenas para que estes 

se inserissem, inicialmente, no aprendizado do português, da doutrina cristã e da 

alfabetização para, posteriormente, avançar para o momento da profissionalização de mão 

de obra necessária para o desenvolvimento social da colônia (VIEIRA, 2017, p. 54). 

 A obra educativa jesuítica passa pelo expurgo pombalino, a partir de 1759. Ao 

propor o “verdadeiro método de estudar”, Pombal que criticava o ensino jesuítico e a 

Universidade de Coimbra, comparando o acanhado avanço da educação portuguesa em 

relação a outras nações europeias. 

 O ensino científico deveria substituir e banir da colônia o método puramente cristão 

utilizado pelos padres jesuítas. O desejo de tornar Portugal um Estado Nacional, construído 

no alicerce das ideias iluministas e liberais, no bojo das transformações político-

econômicas que colocaram alguns países europeus no rol das nações mais modernas do 

continente, fomentaram as reformas empreendidas pelo Marquês de Pombal.   

 De acordo o “verdadeiro método”, ler muito não era suficiente, mas ler bem era 

necessário. No período pombalino, o eixo educacional desloca-se da sacralização, rumo à 

estatização e a uma laicidade aparente, pois os jesuítas não se afastaram totalmente do 

processo educativo brasileiro durante o governo pombalino. Dessa forma, instituía-se um 

ensino marcado por um iluminismo francês às avessas, mantendo a tônica na oratória, na 

retórica (ARAUJO, 1988).  

 No período pombalino, o método de ensino utilizado nas escolas da colônia era 

individual e, segundo Vieira (2017) 

 

consistia em ensinar vários alunos dispostos num mesmo lugar ao mesmo 

tempo. Porém, ensinava-os a ler, escrever e contar separadamente. O 

professor chamava cada aluno individualmente, e ensinava-lhe a “lição” a 

qual deveria ser repetida posteriormente por este no seu lugar originário 

enquanto o professor atendia mais outro aluno” (VIEIRA, 2017, p. 80). 
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 Vieira (2017) adverte que severas críticas foram feitas ao método individual de 

ensino proposto pelas Reformas de Pombal, considerado dispendioso, pouco eficaz e na 

contramão da racionalidade científica. Mesmo assim, esse método perdurou durante todo o 

período pombalino e foi substituído pelo método lancasteriano (ou método mútuo) somente 

em 1827, no Período Imperial, por iniciativa de D. Pedro I. 

 Neste momento, parece-nos oportuno perguntar com quais recursos didáticos se 

dava o processo de ensino e aprendizagem do código escrito no período colonial, apesar da 

contemporaneidade que o termo alfabetização carrega. É fato que as cartilhas estiveram 

presentes nas salas de aula brasileiras desde a chegada dos jesuítas ao país. 

 Cagliari (1998) assevera que as cartilhas apareceram durante do Renascimento 

Europeu dos séculos XV e XVI, paralelamente à utilização da imprensa, o que permitiu 

preparar uma maior quantidade de obras para um público numericamente maior. A 

formação dos leitores exigia a formação de leitores nas línguas vernáculas e seu 

afastamento do latim. Aprender a escrever significava copiar modelos de cartas e 

documentos comerciais e ler e escrever eram coisas distintas: a leitura servia as coisas 

ascéticas, enquanto a escrita estava voltada para a aplicação no trabalho.   

 Maciel (2002) e Bertoletti (2011) afirmam que as pesquisas históricas sobre 

alfabetização e cartilhas são um fenômeno relativamente recente na história da educação 

brasileira. O termo “alfabetização”, segundo Maciel (2002), é recente no país e as 

investigações com abordagem histórica sobre esse tema ainda precisam ser ampliadas.  

 Tentar contribuir com a historiografia da alfabetização no Brasil implica reconhecer 

a importância da cartilha enquanto fonte e material da cultura escolar, sem desmerecer 

outras fontes de registro histórico, pois de acordo com Bertoletti (2011, p. 96), as “cartilhas 

são instrumentos fundamentais para a compreensão da alfabetização no Brasil, graças ao 

papel por elas desempenhado ao longo da história desse ensino”.  

 As cartilhas povoaram o ideário da alfabetização desde os tempos coloniais e 

sobreviveram até o final do século XX, mantendo sua sombra ao lado da introdução dos 

métodos contemporâneos de ensino da leitura e da escrita. 

 De acordo com Vieira (2017), independentemente da época em que foi produzida, a 

cartilha traz a identidade do discurso alfabetizador e está impregnada de uma memória 

individual e coletiva dos sujeitos pedagógicos. 
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 Enquanto caminhos a serem percorridos pelo alfabetizador para levar seus alunos a 

dominarem o código escrito, as cartilhas organizavam suas lições em dois métodos de 

alfabetização: sintéticos e analíticos. De acordo com Vieira (2017), o método sintético, que 

antecedeu o método analítico, preocupava-se, no primeiro momento, com a de(codificação) 

dos sinais gráficos e sons da fala e, em uma fase posterior, com a leitura. Com orientação 

didática distinta, o método analítico focava na compreensão da palavra ou texto lido, 

levando o aluno a “descobrir” o código escrito. Em outras palavras, o método sintético 

partia de unidades menores (letras, sílabas, palavras) para as unidades maiores (frases, 

parágrafo, texto), enquanto o método analítico partia do todo para sua decomposição em 

unidades menores. 

 Ao analisar o quadro elaborado por Vieira (2017), contendo os manuais de 

alfabetização mais utilizados no Brasil, do período colonial ao século XXI, percebe-se que 

no período recortado para este trabalho, duas cartilhas se destacaram: a Cartinha com os 

Preceitos e Mandamentos da Santa Madre Igreja (ou Cartilha de João de Barros), de autoria 

de João de Barros, publicada em 1539, e as Cartas do ABC, sem autor definido, datada do 

século XVII. Para a autora, o primeiro manual que subsidiou o ensino da leitura e da escrita 

no Brasil foi a cartilha de João de Barros, com orientação religiosa. 

 A Cartilha de João de Barros, utilizada pelos jesuítas em terras brasileiras, foi 

editada em Lisboa, em 1539, e reunia lições de alfabetização com viés católico. Essa 

cartilha procurava superar a soletração instituída na Antiguidade como sinônimo de leitura 

e estava orientada pelo método sintético. Ensinava a ler ao mesmo tempo em que 

ministrava orações e os ensinamentos da Igreja, com escopo na unificação linguística como 

meta para introduzir e disseminar a cultura e valores portugueses na colônia tropical 

(VIEIRA, 2017).   

 As dificuldades de impressão e de receber da Corte cartilhas em número suficiente 

para atender ao aumento do número de escolas no Brasil, levaram os professores a 

confeccionar seu próprio material de alfabetização: as Cartas do ABC. Com o passar do 

tempo, a questão da quantidade de cartilhas impressas foi sendo resolvida, mas não 

conseguiu eliminar, por completo, a presença das Cartas do ABC nas classes de 

alfabetização nas escolas brasileiras. As Cartas do ABC, preparadas pelos próprios 
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professores, permaneceram no cenário educacional brasileiro até meados do século XX 

(VIEIRA, 2017).  

  

Notas transitórias 

 

Discutir o processo de construção da leitura e da escrita no período colonial ainda 

permanece sendo um grande desafio para os pesquisadores que têm a alfabetização como 

objeto de estudo. O acesso às fontes primárias constitui o principal empecilho para 

contribuir com a história e a historiografia da alfabetização brasileira. Muitos documentos 

que poderiam elucidar questões subjacentes à história da alfabetização no início da história 

brasileira não foram produzidos ou, se foram, podem ter sido destruídos ou, na melhor das 

hipóteses, ainda não foram encontrados. 

Devemos aos jesuítas a apresentação do alfabeto e da cultura escrita. Pioneiros da 

educação brasileira, os padres pertencentes à ordem da Companhia de Jesus foram 

responsáveis pela construção do nosso primeiro sistema de educação. Durante dois séculos, 

de 1549 a 1759, e com a anuência da Coroa Portuguesa, os jesuítas estabeleceram as 

primeiras escolas no país e desenvolveram uma “rede” de ensino bem articulada 

administrativa e pedagogicamente, sob a batuta do Ratio Studiorum. 

A educação jesuíta, forjada no interior da Contrarreforma, não endossava o trabalho 

forçado dos indígenas, proposto pelos portugueses. A missão dos padres em terras 

brasileiras tinha como propósito central a conversão da população da nativa à fé católica e 

sua doutrina, o que representava um aumento numérico de católicos no mundo e o combate 

à expansão das ideias expressas na Reforma Protestante. 

 A conversão dos indígenas à doutrina católica exigiu dos missionários o domínio 

oral da língua nativa, imprescindível para a tradução das orações, dos textos ou 

ensinamentos morais, o que nos parece plausível inferir que a instrução dos índios se 

manteve mais no campo da oralidade do que na leitura e na escrita. Aprender a ler, escrever 

e contar era um direito que se estendia a poucos colonos. 

O modelo de colonização implantado no Brasil estava fundamentado na 

transformação das terras de além-mar em um nicho de exploração de riquezas naturais e 

formação de uma mão-de-obra que atendesse aos interesses comerciais de Portugal, no 
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momento em que várias nações europeias abandonavam o mercantilismo e se projetavam 

rumo a uma nova ordem econômica. O avanço das ideias iluministas e dos princípios 

liberais parece ter tirado algumas nações do atraso econômico, projetando-as em direção à 

economia pré-industrial, como a Inglaterra, a Alemanha e os Países Baixos. 

O atraso político, econômico e cultural em que Portugal se encontrava diante de seus 

vizinhos europeus e os conflitos entre a Coroa a Missão Jesuítica provocam a expulsão da 

Companhia de Jesus das terras brasileiras pelo Marquês de Pombal, em 1759. Com o 

expurgo da obra educativa dos jesuítas, inicia-se um ciclo de reformas na instrução, 

balizada pela implantação das Aulas Régias. 

Com o novo projeto educativo, as Reformas Pombalinas propõem a laicidade do 

ensino e o controle da educação brasileira passa para o controle do Estado, sinalizando a 

tentativa de construção do primeiro sistema de ensino público no país. Todavia, os jesuítas 

não abandonaram, completamente, o cenário educacional. Permaneceram infiltrados no 

sistema de instrução pombalino, no qual a maioria dos novos professores ainda mantinha a 

formação inicial ministrada pelos clérigos. 

As Aulas Régias representaram um desastre no sistema educacional brasileiro, pois 

desmantelou a organização consolidada pelos jesuítas, substituindo-a por pequena “rede” 

escolas dispersas, sem unidade ou articulação, cujos professores não possuíam uma boa 

formação. Data do período pombalino, a primeira reivindicação da remuneração pelo 

trabalho docente. 

Com relação à alfabetização no período colonial, nossas leituras permitiram induzir 

que as cartilhas representavam o material didático utilizado para apresentar a leitura e a 

escrita aos aprendizes, desde a chegada dos jesuítas. Impressas ou produzidas pelos 

próprios professores, as cartilhas propunham a alfabetização alternando dois métodos: o 

sintético e o analítico. As duas propostas perseguiam percursos metodológicos distintos, 

pois o método sintético propõe a alfabetização partindo das unidades menores (letras, 

sílabas, palavras) para unidades maiores (frases, parágrafos, textos), enquanto o método 

analítico percorre o caminho inverso. 

O processo de alfabetização no período colonial nos pareceu estar mais restrito ao 

campo da atividade mecânica e menos como competência técnica de compreensão do que é 

lido ou escrito. Após nossas análises e, em que pese tal afirmação, o significado de 
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alfabetização no período colonial se aproximava mais da destreza de ler e reproduzir textos, 

do que da competência de saber escrever, saber ler e interpretar com autonomia. Em outras 

palavras, a alfabetização privilegiava a oralidade, a retórica e a capacidade de 

convencimento na língua vernácula. 
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Resumo: O artigo apresenta, em linhas gerais, a proposta de um projeto de pesquisa em 

Educação, relacionado ao objeto História da Alfabetização, leitura, escrita e dos livros 

escolares. O contexto geral é o da história da educação no Estado do Pará, compreendida 

por meio da análise de documentos. Práticas de alfabetização e materiais didáticos têm 

relevância para a pesquisa. O projeto articula-se em torno de três eixos: i) história do ensino 

da leitura e da escrita (alfabetização de crianças, jovens e adultos); ii) práticas de leituras e 

escritas escolares e não-escolares; iii) livros didáticos. Trata-se, portanto, de identificar, 

mapear e analisar a história da alfabetização, da leitura, da escrita e dos livros escolares no 

Estado do Pará. 

 

Palavras-chave: história da alfabetização; leitura; escrita. 

 

Introdução 

O tema da história da alfabetização tem sido bastante debatido em nosso país na 

produção acadêmica contemporânea. Diante das inúmeras possibilidades de adentrar o 
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campo da história da alfabetização, fizemos a opção por restringir nossa pesquisa ao ensino 

inicial da leitura e da escrita, ou seja, a alfabetização no Estado do Pará iniciando por 

Belém.  

Pesquisar a alfabetização é um dever no contexto brasileiro e principalmente na 

região norte do país. Trata-se de uma região marcada fortemente pelo analfabetismo e que 

necessita investir na formação letrada de suas diferentes populações.  

Para tratar do tema central neste artigo foi necessário coletar e analisar dados 

referentes a revisão de literatura sobre a História da Educação na Amazônia para situar o 

estudo sobre a História da Alfabetização no Estado Pará. Dessa forma, identificamos, 

registramos e analisamos os primeiros indícios de pesquisa. 

Na primeira parte, focamos em observar os elos entre a historiografia da Educação 

Amazônica e a História da Alfabetização. Na segunda parte, situamos os dados encontrados 

na revisão de literatura e categorizamos os estudos desenvolvidos. Na terceira e última 

parte, apresentamos nossas considerações e situamos a pesquisa em História da 

Alfabetização no Estado do Pará. 

 

A pesquisa da história da alfabetização no Pará passa pela investigação da produção 

historiográfica sobre a Educação na Amazônia 

 O levantamento de produção de conhecimentos e análises preliminares sobre a 

história da alfabetização no estado do Pará passa necessariamente pela pesquisa sobre a 

história da educação na Amazônia por esta apresentar rastros e pistas para configuração 

desta questão. 

Diante desse desafio observam-se vários esforços como o levantamento feito por 

Felipe Tavares de Moraes ao publicar, em 2015, em um simpósio nacional de história, o 

artigo “José Veríssimo, intelectual Amazônico: a construção de um lugar de produção 

(Pará, 1877-1892)”. 

No texto o autor destaca o campo de pesquisa no qual há elementos para análises 

das interpretações sobre o objeto em estudo neste artigo. Referem-se às produções sobre 

História Social da Amazônia no qual há importantes trabalhos, todavia, pontuais e em ilhas, 

e isto graças a existências de cursos de graduação em educação e de programas de pós-
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graduação em história intelectual da Amazônia, educação e em história da educação. Tudo 

indica, por inexistência de instituições voltadas ao fomento de atividades dessa natureza, 

sendo as instituições de ensino superior, com as universidades com seus programas, 

espaços com pequenas garantias de alguma produção. 

 

 
Este estudo pretende colaborar com a produção historiográfica nos 

estudos de História da Educação presente na História Social da Amazônia 

que tratam sobre processos de modernização social e econômica e a 

atuação dos intelectuais. 

Os principais trabalhos, sendo consideradas dissertações de mestrado e 

teses de doutorado, que trataram desse período são dos pesquisadores 

William Farias (2005), Maria de Nazaré Sarges (2010), Allan Watrin 

Coelho (2006), Eveline Sousa (2011), Maurel Barbosa (2011) e Anna 

Carolina Coelho (2007).  

No entanto, nenhum desses trabalhos se preocupa com a questão 

educacional como objeto central de pesquisa. Apenas o trabalho de 

Wilson Barroso (2006) e Maria do Socorro França (2004) tomam a 

problemática educacional como questão precípua das suas pesquisas, que 

servem de referências para este estudo, mas, em razão de suas 

especificidades, se distanciam da discussão aqui “ortodoxa”: a partir da 

valorização da pureza racial, sob a perspectiva do darwinista social, a 

miscigenação era vista como degeneração (SKIDMORE, 1976; 

SCHWARCZ, 1993). 5 empreendida. Estes estudos, em alguma medida, 

ainda estão relacionados à discussão das ideias e concepções pedagógicas. 

(MORAES, 2015, p.04). 

 

 

 Apresentando o problema, o autor observa que: 

 

 

Assim, quando elegemos como principal preocupação as experiências 

sociais que constituem o trabalho intelectual no itinerário escolar e 

familiar, as redes de sociabilidades e a circulação na construção do 

intelectual amazônico, este estudo representa uma relevante contribuição à 

produção historiográfica da História da Educação no Pará. (MORAES, 

2015, p.04) 

 

 

 O que aparece em jogo são os esforços sobre a produção de conhecimento acerca da 

história social da educação em nível de constituição de escolas de produção a romper com 

os estudos espaços comprometendo uma analisas de trajetórias de estudos de 
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temporalidades com recortes de médias e longa duração. Há um comprometimento ao se 

observar ilhas de produções desses estudos. 

As produções historiográficas e acadêmicas em geral passam a se constituir, devidos 

aos programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Universidade 

Estadual do Pará (UEPA) e da Universidade da Amazônia (UNAMA), a partir do ano 2000, 

isto inicialmente, devido as produções de dissertações e teses. 

O aumento do quantitativo de mestres e doutores passa a constituir pesquisadores 

voltados a essas produções representando grandes avanços, todavia as produções 

permanecem em ilhas. Torna-se necessário a constituição de institutos com programas 

voltados a investigação sobre a História da Educação e no caso mais específico sobre a 

História da Alfabetização no Estado do Pará. 

 Diante desse contexto por que investigar a produção de conhecimento sobre a 

História da Educação e especificamente a História da Alfabetização no Estado do Pará? O 

livro de Maria Luiza Marcílio “História da Alfabetização no Brasil”, de 2016, nos instiga 

em traçar esse caminho. Na obra da autora, há uma grande pesquisa sobre o percurso dos 

modelos de alfabetização de 1822 a 2014, ou seja, as fases do império a república. 

 No livro Marcílio (2016) trata inclusive, se utilizando da história demográfica, da 

história da institucionalização do ensino nos anos iniciais, de certo modo trata também das 

políticas voltadas ao acesso à escolarização por meio dos modelos fomentados pelo Estado. 

O livro destaca a materialidade da escola, os atores da escola e o ensino de ler, escrever e 

contar, assim como finaliza com um balanço de cada fase: 

 - A alfabetização no Império (1822 a 1889) 

 - A alfabetização na primeira fase da República (1889 a1930) 

 - A alfabetização na segunda república (1930 a 1971) 

 - A alfabetização na era da globalização (1971 a 2014.) 

O esforço da historiadora Maria Luiza Marcílio nessa obra é significativo pela pista 

a deixar às investigações regionais e locais sobre esses processos marcado pela mediação 

do Estado Nacional com um ator social do desenvolvimento da política voltada à 

alfabetização. 
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Antes de avançar destacamos o que fomentou a autora, no presente, traçar uma 

interpretação do percurso sobre o acesso a escola por meio das ofertas da educação primária 

responsável pela alfabetização. 

 

 

O analfabetismo constitui um dos maios freios ao desenvolvimento de 

uma nação. Contribui ativamente para a marginalização das pessoas. 

Alfabetizar o indivíduo na idade certa é fazer dele um membro de pleno 

direito da coisa pública, um cidadão em sua plenitude (MARCILIO, 2016, 

p. 15).  

 

 

 A afirmação da autora nos coloca uma questão pertinente, pois a universalização do 

ensino por meio do aumento da sua oferta ainda não resolveu o problema de um dos mais 

relevantes direito humano. Estudar nessa trajetória permite, inclusive, indagar quais 

práticas permanecessem e refletir sobre suas eficiências. 

 

 

Em 2017, o Indicador de Alfabetização Funcional (INAF) revelou que, de 

2001 a 2007, o índice de pessoas plenamente alfabetizadas no Brasil 

permaneceu praticamente estável. Dos vergonhosos 26%, baixou para 

25% da população maior de 15 anos. Falando ao Contrário, 75% da 

população brasileira era composta de analfabetos funcionais, aqueles mal 

leem e não conseguem entender o que estão lendo. Pela Pesquisa Nacional 

por Amostra Domicílios de 2009, o analfabetismo funcional baixou um 

pouco, para 68% da população entre 15 e 64 anos. 7% era, então, a taxa de 

analfabetos absolutos. Assim, apena 1 em cada 4 brasileiros consegue ler 

e escrever plenamente e utilizar essas habilidades para desenvolver a vida. 

(PNAD) (MARCILIO, 2016, p. 15).  

 

 

 Marcílio (2016) denuncia a gravíssima situação da maioria da população brasileira 

cujos dados apresentados por ela não são divulgados. Há um contingente significativo da 

população a necessitar dessa política pública de reparação pela negligência do Estado nas 

mais diferentes esferas. 

 A obra de Marcilio aponta outro problema tanto em nível da história do presente 

quanto a própria história da alfabetização no Pará. Nas suas 16 páginas de referência 

bibliográfica parece que o estado se encontra fora desse mapa no que se refere a produção 

de conhecimento acerca desse problema 

 

Estado da arte com os primeiros levantamentos 
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 A partir das pretensões da proposta de investigação sobre a História da Educação do 

Pará, especificamente da História da Alfabetização, da Leitura, das Escritas e de Manuais 

utilizados para este fim, necessitou-se realizar levantamentos preliminares sobre obras e 

estudos abordando as mesmas questões. 

 Realizou inicialmente levantamento de produções em eventos nacionais 

relacionados a História da Educação, contidos no acervo da Sociedade Brasileira da 

História da Educação – SBHE, com o objetivo de identificar e apresentar resultados a 

subsidiar esse trabalho, todavia os elementos de estudo ainda não foram localizados. Fora 

necessário rastrear Anais nos quais existem vestígios. Todavia a busca continua diante da 

possibilidade de aproveitar as contribuições das áreas da História e da Educação, ou seja, 

levantar dados desses campos para corroborar com este estudo. 

 Enquanto o levantamento acima continua, como primeiros estudos a guiar esse 

trabalho com o sentido de imergir no tema destacamos três autoras relevantes com 

produções dedicadas a esses objetos em nível nacional. Trata-se de Maria Luiza Marcilio e 

Maria do Rosário Longo Mortatti, esta em parceria com Izabel Cristina Alves da Silva 

Frande. As duas primeiras realizando investigações há mais de 20 anos e terceira 

produzindo há mais de uma década. 

 Marcílio apresenta uma série produções iniciadas na década de noventa com as 

seguintes publicações: 

 “A história social da criança abandonada” e “A história social da criança 

abandonada 2’, sendo a primeira de 1998 e a segunda de 2006 pela Hucitec;  

“Fontes para o estudo da criança: períodos Colonial e Imperial” constante na obra 

organizada por Irma Rizzini “Crianças Desvalidas, Indígenas e Negras no Brasil: cenas da 

Colônia, Império e República” de 2000 publicada pela Universitária Santa Úrsula;  

A história da escola em São Paulo e no Brasil”, de 2005, pela Imprensa Oficial de 

São Paulo; “Da criança a escola”, de 2010, pela Contexto. 

Destacam-se sobremaneira, entre os estudos, dois de grande valor para este trabalho: 

“A criança abandonada na história de Portugal e do Brasil”, constante na obra de 

2010 “Uma história social do abandono de crianças (Séculos XVIII e XIX)” de Venâncio; 

“História da Alfabetização no Brasil”, de 2016, obra para além da história 

demográfica da alfabetização. 
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 Entretanto chama atenção em Marcílio a “História da Alfabetização do Brasil” por 

nos apresenta uma questão instigante. Nesse livro de 523 página há 16 folhas ao final 

dedicadas a bibliografia levantada por ela com quase 160 referências e destas não 

localizamos textos de diferentes naturezas referentes ao Pará seja dos tempos coloniais ao 

nossos dias, tampouco direta ou indiretamente. 

 Há apenas a seguinte referência de autoria de Antônio Gonçalves Dias “Relatório 

sobre as escolas da Província do Norte e Nordeste” constante na obra de José Ricardo Pires 

de Almeida, de 1989, denominada de “História da Instrução Pública no Brasil (1500-1889)” 

publicada pelo INEP/MEC., obra esta também citada por Saviani (2013) onde afirma que o 

ensino na colônia é tratado na introdução, sendo o corpo do livro dedicado à “instrução 

pública no Brasil depois da Independência”. 

 Isto posto, afirma-se preliminarmente, na obra de Marcílio de 2016, ou seja, 

tratando-se de um estudo recente no qual não há fontes primárias ou secundárias sobre a 

História da Alfabetização, Leitura, Escrita e Manuais. Em síntese, não apresentam materiais 

diretos e indiretos sobre o Pará. 

 Mortatti apresenta uma longa produção voltada aos estudos relacionados à 

alfabetização e a sua história e dentre tantos destacamos: 

 A “História dos Métodos de Alfabetização no Brasil”, de 2016, constantes nos 

Anais do Seminário Alfabetização e Letramento em debate, realizado pelo SEB/MEC. A 

“Alfabetização no Brasil: uma história de sua história” publicada pela Cultura Acadêmica 

em 2011. 

 A “Produção acadêmica brasileira sobre alfabetização: avaliação da qualidade e 

impacto científico e social” constantes nos Anais Alfabetização e seus sentidos em 2014. 

 Isabel Frade é uma das organizadoras da “História da Alfabetização brasileira: 

produção, difusão e circulação de livros (MG/RS/MT Séc. XIX e XX)” pela Cultura 

Acadêmica em 2011. Também compôs equipe de organização e publicou no “Estudos de 

História da Alfabetização e da leitura na escola” pela Edufes em 2010. 

 Expõe-se abaixo uma tabela construída com alguns trabalhos levantados com seus 

autores, ano de publicação e o título da mesma, pois são estes que nortearão uma busca 

mais profunda acerca do tema Leitura, Ensino Fundamental, Ensino Primário e Livros 

Escolares, dos quais não constam registros de estudos específicos sobre a alfabetização. 
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 Analisando os fatos citados neste início de pesquisa, observamos que as produções 

acerca da temática da História da Alfabetização se fazem superficiais e podemos inferir 

também que são até limitadas, onde trata globalmente o tema, o que deixa os pesquisadores 

em questão com um drama a ser resolvido. 

 O levantamento preliminar no qual não encontramos produções acerca da história e 

da leitura e da escrita, bem como de seus manuais, identifica-se a necessidade  de busca por 

fontes primárias e secundárias, com o objetivo de disponibilizar produções que valorizem a 

alfabetização e sua história no Estado do Pará, bem como os processos e métodos utilizados 

em cada espaço de tempo, de um país que se chama Pará, com as particularidades 

pertencentes à cultura paraora. 
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Resumo: Este artigo discute o currículo e as avaliações da alfabetização adotados pela Secretaria de 

Estado da Educação do Espírito Santo, na década de 1990, no momento da implementação do Ciclo 

de Alfabetização (denominado Bloco Único). Toma como referência a perspectiva bakhtiniana de 

linguagem para subsidiar a pesquisa documental, pois entende os documentos analisados como 

textos/enunciados produzidos pelos idealizadores da proposta. Conclui que, apesar de as 

experiências com o currículo e com a avaliação da alfabetização no ciclo terem sido inovadoras, 

pois buscavam, principalmente, a participação de todos os agentes educativos, acabaram sendo 

suprimidas por um modelo fundado em uma listagem de objetivos. 

 

Palavras-chave: Ciclo de alfabetização. História. Currículo. Avaliação 

 

Considerações iniciais 

Este artigo tem por finalidade discutir o currículo e a avaliação da alfabetização 

adotados pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, na década de 1990, no 

momento da implementação do Ciclo de Alfabetização (denominado Bloco Único). O tipo 

de metodologia escolhida para realização da investigação que deu origem a este artigo foi a 

pesquisa documental e, para fundamentá-la, utilizamos como referência teórica a concepção 
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bakhtiniana de linguagem, particularmente a sua noção de texto (BAKHTIN, 2003), porque 

entendemos os documentos como textos/enunciados, ou seja, como elos em uma corrente 

discursiva. Analisamos textos produzidos pela Secretaria de Estado da Educação do 

Espírito Santo (dirigidos aos professores e às professoras) como os cadernos de 

fundamentação teórica e metodológica do Bloco Único (1993), de conteúdos mínimos e de 

propostas de avaliação (1993), assim como as fichas de avaliação criadas para registro dos 

processos de aprendizagem. 

É necessário destacar que, atualmente, são realizados diversos estudos sobre 

avaliação da alfabetização, principalmente, porque, nos anos de 2008 e 2013, 

respectivamente, foram criadas a Provinha Brasil e a Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA) pelo Ministério da Educação, seguindo determinações de agências internacionais 

que orientam para a necessidade de medir os resultados da alfabetização. Conforme revisão 

de literatura elaborada por Endilich (2019), essas pesquisas podem ser agrupadas em 

temáticas, tais como: implicações das avaliações padronizadas nas práticas pedagógicas; 

impactos ou usos dos resultados das avaliações nas políticas educacionais; e abordagens 

teóricas que fundamentam a avaliação da alfabetização. Além desse conjunto de pesquisas, 

têm sido realizadas investigações que discutem a interface avaliação da alfabetização e 

currículo, porque, nas últimas décadas, a construção de currículos tem como um dos seus 

objetivos fornecer indicadores para as avaliações em larga escala.  

Tendo em vista essa produção, do ponto de vista histórico, consideramos necessário 

analisar formas de organização do currículo e de avaliação da alfabetização que, na década 

de 1990, em função das mudanças idealizadas para as práticas educativas, pretendiam 

romper com a modalidade de avaliação somativa, entendida como expressão quantitativa 

dos resultados individuais de aprendizagem com vistas à classificação das crianças segundo 

níveis de aprendizagens.  

Segundo Enricone et al. (1986, p. 185), a avaliação somativa, também chamada de 

classificatória ou tradicional, pode ser entendida como “[...] um processo de descrição e 

julgamento para classificar os alunos ao final de uma unidade, semestre ou curso, segundo 

níveis de aproveitamento expressos em graus (notas) ou conceitos” e, por isso, requer 

procedimentos de medida, como testes, provas etc. Como veremos posteriormente, a 
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proposta de Ciclo de Alfabetização implementada no Espírito Santo visava a romper com 

esse tipo de avaliação, valorizando aspectos qualitativos que proporcionavam a descrição 

cumulativa das aprendizagens. 

Excetuando essas primeiras considerações, organizamos este artigo em três partes: 

na primeira, discutimos o currículo adotado no início da década de 1990, na segunda, as 

sistemáticas de avaliação e, finalmente, na última, tecemos nossas considerações finais. 

 

Currículo mínimo para a alfabetização 

No ano de 1993, após a implementação, no ano de 1991, do Ciclo de alfabetização, 

denominado, no Espírito Santo, Bloco Único, foram definidos, pela Secretaria de Estado da 

Educação e Cultura, os Conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Os trabalhos 

tiveram a coordenação geral de Maria Adelaide Tâmara Alves e Moema Rosa Stein. A 

proposição desses conteúdos respondeu ao previsto na Constituição Federal, em seu art. 

210, que definiu: “[...] serão fixados os conteúdos mínimos para o ensino fundamental de 

maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais”. Também se apoiava, legalmente, na Constituição Estadual, no art. 

172, § 3o, que definia: “Além dos conteúdos mínimos a nível nacional para o ensino 

obrigatório, os sistemas de educação estadual e municipal poderão acrescentar outros 

compatíveis com sua peculiaridade...”.  

 A definição dos conteúdos mínimos também era necessária para subsidiar as escolas 

na construção de seus currículos e responder às mudanças conceituais e pedagógicas 

oriundas da implantação do Bloco Único. As professoras280 alfabetizadoras reclamavam 

que não sabiam mais o que ensinar, pois a cartilha estava sendo criticada por contemplar 

métodos que perpetuavam práticas tradicionais e dissonantes com as novas descobertas no 

campo da alfabetização. A indicação de formas de trabalho, contidas no Caderno de 

fundamentação teórica e metodológica, fornecido pela Secretaria de Estado da Educação, 

 
280 Usaremos o termo professoras por entendermos que compõem a maioria de docentes que tem 

como tarefa alfabetizar criança. 
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era insuficiente para pensar o trabalho pedagógico nas classes de Bloco Único e, 

principalmente, o currículo da alfabetização. 

 Sendo assim, os Conteúdos Mínimos para o ensino fundamental foram elaborados 

“[...] com a intenção de somar esforços com aqueles que buscam, no dia-a-dia da sala de 

aula, uma resposta para o por que, o que e como ensinar, mais ainda a ‘quem’ ensinar” 

(ESPÍRITO SANTO, 1993a, p. 9, grifos no original). A parte inicial do documento, 

denominado Ensino fundamental: conteúdos mínimos, apontou para uma forte preocupação 

com a seleção dos conteúdos, ou seja, daqueles que precisavam ser ensinados na escola de 

ensino fundamental para fornecer uma base comum de conhecimentos a todos as crianças.  

Para escolha desses conteúdos, era necessário levar em conta o tipo de sociedade, 

baseada no capitalismo e nas suas implicações na produção e transformação de 

conhecimentos, assim como a relação desses com as realidades sociais. Nesse sentido, 

segundo registro na Introdução do Caderno, a ciência está no cotidiano das diferentes 

classes sociais, mas de forma fragmentada, cabendo à escola garantir que as crianças 

cheguem ao conhecimento sistematizado. Portanto, a escola seria a responsável por ajudá-

las a superar o “senso comum” em direção à consciência crítica. 

 É interessante notar que as discussões sobre currículo escolar, na década de 1990, 

voltavam-se para essa questão. De modo geral, como expresso na parte introdutória dos 

Conteúdos Mínimos, buscava-se superar visões que dicotomizavam conhecimento 

científico e conhecimento do senso comum, popular ou cotidiano. Nessa linha e, a partir do 

reconhecimento da diversidade cultural, linguística, social etc. das crianças, era necessária a 

construção de uma visão de currículo e, principalmente, de conhecimento, que valorizasse 

aqueles produzidos nos diversos contextos sociais. Nessa direção, o texto de Lopes (1993), 

intitulado Reflexões sobre o currículo: as relações entre senso comum, saber popular e 

saber escolar, ajuda-nos a entender as discussões que ocorriam, na época, sobre currículo e 

também os discursos daqueles que buscavam, no Espírito Santo, construir um currículo 

baseado no reconhecimento da diversidade. Assim, de acordo com a autora, a   

 

[...] discussão sobre teorias curriculares tem como um dos eixos 

fundamentais a construção social do conhecimento. Questões como o 



 
 

1813 

 

confronto de saberes na escola, a necessidade de valorização do saber 

popular, a crítica às concepções positivistas de conhecimento são alvo de 

estudos de diferentes autores da sociologia do currículo (Giroux e Simon, 

1988; Giroux, 1988; Young apud Moreira e Barros, 1992) (LOPES, 1993, 

p. 16). 

 

Nesse contexto, os conhecimentos produzidos pelas crianças das escolas públicas, 

por serem elas advindas das classes populares, passaram a ser vistos como ponto de partida 

para o ensino escolar. Entretanto, para a autora, a tendência que buscava uma ruptura entre 

o conhecimento comum e o conhecimento científico e advogava uma desconstrução do 

primeiro acabava por desvalorizar o conhecimento comum. De certo modo, a 

fundamentação dos conteúdos mínimos do ensino fundamental no Espírito Santo 

expressava a necessidade de superação do senso comum, mas não em direção à sua 

desvalorização, mas no sentido da formação de uma consciência crítica capaz de 

problematizar a realidade vivida e os conhecimentos científicos, ou seja, na perspectiva de 

empoderamento dos sujeitos para que pudessem atuar criticamente em frente aos 

conhecimentos independente de sua origem ou natureza. 

No que se refere à organização do currículo, o texto dos Conteúdos Mínimos aponta 

para as disciplinas, salientando que: “Se existem diferentes componentes curriculares, estes, 

a nosso ver, devem ser entendidos como ‘janelas essenciais’ [...]. São campos de 

conhecimentos que devem conduzir a uma visão cada vez mais ampla e global do mundo, 

estruturalmente organizados em disciplinas” (ESPÍRITO SANTO, 1993a, p. 11, itálicos no 

original). Entendidas as disciplinas do currículo como campos de conhecimento, estas, 

então, seriam a base comum necessária à formação cidadã. 

Assim, os conteúdos mínimos, organizados em disciplinas, foram alicerçados na 

seguinte base comum essencial: o ensinar a leitura, a escrita e o cálculo, o ensinar a 

pensar o social, o ensinar a pensar cientificamente. No que diz respeito à primeira (o 

ensinar a leitura, a escrita e o cálculo), salientava que são “[...] instrumentos de posse do 

mundo cultural, vistos como um processo de aquisição e desenvolvimento intrinsecamente 

construído social e natural” (ESPÍRITO SANTO, 1993a, p. 11). 
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 Para as classes do Bloco Único, eram denominados conteúdos mínimos aqueles “[...] 

conhecimentos indispensáveis para que o aluno compreenda o seu papel histórico na 

sociedade em que vive e a partir daí compreenda o modo como esta sociedade foi 

construída” (ESPÍRITO SANTO, 1993a, p. 14). No que diz respeito ao ensino do 

português, segundo escrito no texto, foram organizados de forma a responder aos 

questionamentos: por que ensinar, o que ensinar, como ensinar. O texto relativo a esse 

componente curricular foi escrito por Elma da Silva dos Anjos. Apesar de responder aos 

questionamentos das professoras, quanto ao que ensinar, tendo em vista as mudanças 

conceituais no campo da alfabetização que subsidiaram a implementação do Bloco Único, é 

necessário salientar que os textos que compunham os Conteúdos Mínimos têm autoria e, 

portanto, assinatura, o que indica o modo como eles foram elaborados, ou seja, sem o 

necessário diálogo com as professoras. 

 Por que ensinar português? Conforme resposta escrita no texto, para garantir o 

acesso à língua padrão, aos bens culturais e à participação política. Assim, nessa prática 

pedagógica, cuja finalidade central seria a formação da cidadania, o texto oral ou escrito era 

visto como o centro do trabalho educativo. Nessa perspectiva ou na linha de uma formação 

cidadã, alguns aspectos, conforme descritos, precisariam ser levados em conta: “[...] as 

diferenças socioculturais no país”; “as variedades linguísticas”; “a realidade sociocultural 

do aluno”; “a prática da língua como instrumento de criatividade sócio-político-cultural” 

(ESPÍRITO SANTO, 1993a, p. 20). Os objetivos gerais a serem alcançados do Bloco Único 

à 4a série, na disciplina Português, foram assim descritos: 

 

- Incentivo da oralidade, desenvolvendo gradativamente a consciência da 

convencionalidade da escrita. 

- Entendimento da escrita como forma de interlocução à distância, no 

tempo, no espaço, de tal modo que a criança perceba seu valor e sua 

função social no meio ambiente e fora dele. 

- Entendimento de que a escrita, para permitir interlocução à distância, 

obedece a uma convenção ortográfica da qual cada usuário não pode ser 

árbitro, mas que é necessário dominá-la para não prejudicar o objetivo 

primordial da existência da própria escrita. 

- Criação do gosto da leitura mediante o convívio constante com obras de 

literatura infantil (ESPÍRITO SANTO, 1993a, p. 21). 
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 Conforme apresentados nos objetivos, leitura, expressão oral, expressão escrita e 

aspectos linguísticos são vistos, no desenho curricular proposto, como áreas de atuação 

(Quadro 1). A aprendizagem da escrita abrangia aspectos funcionais e ligados à sua 

convencionalidade, ou seja, o seu uso como meio de comunicação a distância. Não há 

explicações, no texto, sobre a ênfase a essa finalidade ou função da escrita. 

O que ensinar? Como expresso no documento, as áreas de atuação foram 

organizadas em torno de textos, principalmente dos alunos, para permitir que fossem 

tomados como ponto de partida para análise linguística e ampliação dos conhecimentos 

gramaticais. O quadro que segue mostra os aspectos a serem trabalhados no Bloco Único 

em cada área: 

Quadro 1 – Áreas de atuação e aspectos a serem trabalhados 

Leitura Expressão oral Expressão escrita Aspectos linguísticos 

Acesso a textos 

individuais e 

coletivos 

Acesso a textos 

diferenciados 

Contatos com textos 

literários e não 

literários 

Obras da literatura 

infantil 

Conversação 

Relato oral de 

acontecimentos 

Reprodução oral de 

histórias 

Construção de textos 

individuais e 

coletivos 

Cópia dos textos 

produzidos pelos 

alunos 

Construção de textos 

diferenciados: cartas, 

convites, bilhetes, 

poesias, narrativas 

etc. 

 

Na produção de 

textos escritos, é 

importante observar 

não somente a 

ortografia, mas 

também a 

organização das 

ideias 

Na produção de textos 

escritos é necessário 

observar: 

uso dos sinais de 

pontuação 

flexão das palavras 

concordância verbal e 

nominal por meio da 

análise linguística 

(releitura) 

traçado das letras 

parágrafo 

margem 

divisão silábica nos 

textos 

ortografia 

letra maiúscula 

letra minúscula 

sinais gráficos de 

acentuação 

uso de sinônimos e 

antônimos nos textos 

produzidos 

Fonte: ESPÍRITO SANTO. Secretaria de Estado de Educação e Cultura. Ensino Fundamental – 

conteúdos mínimos, 1993a, p. 23. 

 No Bloco Único, “[...] os aspectos gramaticais serão observados num processo de 

evolução e descoberta da escrita e trabalhados nos textos de acordo com o ritmo e 

desenvolvimento dos alunos, levando-os gradativamente a um melhor desempenho 
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linguístico” (ESPÍRITO SANTO, 1993a, p. 24). Desse modo, os textos produzidos pelas 

crianças seriam utilizados como ponto de partida para a aprendizagem de aspectos 

linguísticos e gramaticais. Essa proposta é coerente com a visão que postula que os 

conhecimentos das crianças são a base para a aprendizagem dos conhecimentos científicos, 

nesse caso, dos conhecimentos que regulam a escrita convencional. 

 Um dos textos que aparece nas referências dos Conteúdos Mínimos é o livro Portos 

de passagem, de autoria de João Wanderley Geraldi, publicado em 1991, pela Editora 

Martins Fontes. Nesse texto, sempre atual, o autor discute que a democratização da escola 

básica, ainda que falsa, trouxe para os bancos escolares uma população que sempre foi 

alijada dos processos educativos escolares. A entrada dessas crianças na escola ocasionou 

uma série de problemas, dentre eles, os altos índices de repetência e “evasão”.  

 Além disso, conforme assinala esse autor, foi indispensável formar professoras para 

atender ao aumento dos estudantes nas escolas. No entanto, essa formação se fez em cursos 

rápidos e com pouco embasamento teórico e prático. De certo modo, podemos pensar que o 

preparo dado às professoras foi insuficiente para que, sozinhas, organizassem os conteúdos 

de ensino, por isso a necessidade de definir conteúdos mínimos e de manter, à disposição 

das docentes, livros didáticos que facilitassem o trabalho educativo nas escolas. De modo 

geral, o ensino proposto nesses últimos começava “[...] pela síntese, pelas definições, pelas 

generalizações, pelas regras abstratas” (GERALDI, 1991, p. 117). Sendo assim, havia um 

privilégio do ensino das normas da língua, dos seus constituintes, dos aspectos reiteráveis, 

repetíveis, em detrimento de conhecimentos trazidos pelas crianças para a escola, 

desconsiderando que:  

Todo menino que vem sentar-se nos bancos de uma escola traz consigo, 

sem consciência de tal, o conhecimento prático dos princípios da 

linguagem, o uso dos gêneros, dos números, das conjugações, e, sem 

sentir, distingue as várias espécies de palavras (GERALDI, 1991, p. 119). 

 

 Desse modo, o autor aponta para os conhecimentos linguísticos que as crianças 

trazem consigo quando entram na escola, critica o ensino que não leva em conta esses 

conhecimentos e propõe a produção de texto como ponto de partida e de chegada do 

processo de ensino da língua. Se observarmos a proposta de Conteúdos Mínimos (Quadro 
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1), perceberemos que busca, além de proporcionar a leitura de diferentes textos, tomar os 

textos escritos das crianças como unidade de ensino em todas as áreas de atuação: leitura, 

expressão oral, expressão escrita e aspectos linguísticos. Apesar da pouca amplitude dos 

conteúdos indicados, é ainda uma proposta bastante atual e a sua concretização continua a 

ser um desafio, se levarmos em conta, principalmente, o modo como as mudanças e 

inovações são implementadas pelos órgão diretores da educação. 

O modo como Geraldi (1991) defende o ensino-aprendizagem da língua diferencia-

se drasticamente do que propunham as cartilhas fundadas nos métodos sintéticos e 

analíticos. A produção de textos pelas crianças passa a ser o ponto de partida e de chegada 

desse processo, tendo em vista que as crianças chegam às escolas produzindo linguagem, 

criando textos (ponto de partida) e sairiam dela com mais condição de agir linguisticamente 

na sociedade, de produzir textos em qualquer situação social (ponto de chegada), mas 

também de participar nas lutas por mudanças no meio em que vivem e na sociedade como 

um todo. Se esses eram os princípios que embasavam o currículo, é necessário perguntar: 

como proporcionar uma avaliação da alfabetização de acordo com o pressuposto da 

centralidade da produção de textos e, portanto, que leve em conta os conhecimentos das 

crianças? No próximo tópico, discutiremos as sistemáticas de avaliação da alfabetização 

adotadas. 

Avaliação da alfabetização 

Havia, no momento da implantação do Bloco Único no Espírito Santo, a certeza da 

impossibilidade de se tomar como referência o tipo de avaliação mais fortemente adotado 

na escola denominada de tradicional. Para acompanhar o processo de aprendizagem, seus 

avanços e recuos, era necessário propor uma nova modalidade de avaliação fundada na 

compreensão desse processo, por isso foram elaboradas orientações para a avaliação da 

aprendizagem. O caderno Fundamentação teórico metodológica – Bloco Único apontou 

aspectos sobre a avaliação, mas foi necessária a organização de Caderno específico, 

chamado Proposta de avaliação – Bloco Único, e, à medida que o projeto foi 

implementado, houve necessidade de efetuar mudanças, sobretudo, na ficha de avaliação 

indicada na época, assim como no currículo.  
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O Bloco Único, como uma proposta político-pedagógica, precisava, segundo o 

caderno de fundamentação teórico-metodológica, garantir: 

 

[...] - a todos alunos, aprender no seu próprio ritmo e no seu jeito singular 

de elaboração/construção do conhecimento; 

- aos alunos que atingiram os objetivos previstos, no tempo determinado, 

a realização de estudos complementares: individuais e independentes ou 

orientados em grupo, etc.; 

- aos alunos que demonstrarem conhecimentos básicos de leitura e escrita 

e de outros conhecimentos gerais, conforme objetivos definidos, avanços 

verticais na escolarização; 

- aos alunos mais velhos, com ‘defasagem’ escolar, a possibilidade de 

avançar verticalmente na escolarização independente do período letivo, 

desde que demonstrem ter atingido os objetivos para o Bloco Único 

(ESPÍRITO SANTO, 2003b, p. 34). 

 

Como vimos, os Conteúdos Mínimos não estavam organizados por objetivos e sim 

por áreas de atuação e seus respectivos conteúdos. Sendo assim, o caderno sobre a proposta 

da avaliação do Bloco Único, encaminhado para estudo nas escolas também em 1993, 

destacava, dentre as finalidades da avaliação, a criação de “[...] condições para que se 

realize numa abordagem qualitativa do processo de construção do conhecimento, sem 

desconsiderar os aspectos quantitativos” (ESPÍRITO SANTO, 1993c, p. 6). 

O texto sobre as implicações conceituais e metodológicas da avaliação salienta que 

a avaliação da aprendizagem deveria incidir sobre as seguintes dimensões: relações 

interpessoais, construção do conhecimento, militância política (ESPÍRITO SANTO, 

1993c). No âmbito das relações interpessoais, deveria ser levada em conta a 

democratização da expressão, criando espaços para que as crianças pudessem falar e 

escrever livremente, “[...] sem temor do ridículo ou do castigo por serem burros. Isto 

pressupõe o respeito por sua cultura e a recusa por instaurar a linguagem do professor como 

o único idioma válido na sala de aula” (ESPÍRITO SANTO, 1993c, p. 7). No que se refere 

à construção do conhecimento, enfatizou que “[...] o erro é permitido, as incertezas são 

permitidas, as teorias não são apresentadas como algo acabado” (ESPÍRITO SANTO, 

1993c, p. 7). No que se refere à militância, o texto salientou que é considerada para que a 

escola não esqueça que é espaço de formação para a cidadania. 
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Os pressupostos nos quais se embasaram as dimensões da avaliação são apontados, 

recorrendo-se a posições críticas no que diz respeito à formação para a cidadania, à 

participação das crianças no processo de aprendizagem, ao pensamento crítico, aos valores, 

como solidariedade, justiça, igualdade e qualidade da existência humana, e ao agir coletivo. 

Segundo defendido, não há formas definidas para implementar um projeto fundado nesses 

pressupostos, por isso “[...] os caminhos surgirão em cada prática concreta, em cada 

situação histórica determinada” (ESPÍRITO SANTO, 1993c, p. 9). A avaliação era 

considerada um meio e não um fim, devendo ser observado, nesse processo, como a 

aprendizagem se realiza. Em termos metodológicos, a avaliação proposta  

[...] implica processos periódicos de auto e hetero-avaliação, em que:  

cada aluno se auto-avalie e é avaliado pelo grupo, que inclui o professor. 

o professor avalia cada aluno, a turma de modo geral e a sua própria 

prática pedagógica. 

A turma avalia a escola e os aspectos sociais que nela se manifestam. 

Instituição escolar, professor e alunos avaliam-se mutuamente como 

socialmente localizados (ESPÍRITO SANTO, 1993c, p. 11). 

A ênfase a aspectos qualitativos requereu, em termos legais e funcionais, no 

primeiro momento, a proposição de três formas de registro: o caderno de anotações, a ficha 

de avaliação descritiva e o diário de classe. No primeiro, documento não oficial, a 

professora faria o registro individual do desenvolvimento de cada criança, tendo como 

referência a proposta curricular. A segunda forma de registro era oficial e nela a professora 

faria a síntese do caderno de anotações no que se refere ao desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, social e psicomotor das crianças. A ficha tinha caráter cumulativo, demonstrando, a 

cada bimestre, os avanços e as dificuldades na aprendizagem. No que diz respeito aos 

aspectos cognitivos, os registros incidiriam sobre a leitura, escrita, Matemática, Ciências, 

Geografia, dentre outros componentes curriculares. 

Os registros na ficha de avaliação seriam a base para a discussão no Conselho do 

Bloco Único, que se reuniria ao final de cada bimestre ou quando necessário. As reuniões 

teriam registro em atas e o Conselho atuaria em duas instâncias. A primeira, com a 

participação dos alunos na sala de aula, envolvendo, além das crianças e da professora da 

classe, o diretor, o professor de Educação Física, os supervisores e orientadores 
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educacionais. A segunda, com a participação exclusiva dos profissionais da educação, 

incluindo secretários e representante de pais. No diário de classe, forma de registro oficial, 

que deveria ter número suficiente de folhas para os oito bimestres do Bloco Único, a 

professora anotaria o trabalho realizado com as crianças na sala de aula. Apesar da sua 

importância na implementação do Bloco Único, naquele momento, ainda não havia sido 

confeccionado pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura, demonstrando que as 

mudanças são feitas sem o devido planejamento.  

Com relação à questão da promoção das crianças, o texto sobre a proposta de 

avaliação salientou que, a partir da compreensão do Bloco Único, não se poderia falar em 

promoção automática, “[...] porque o Bloco Único pressupõe um processo permanente de 

AVALIAÇÃO/AÇÃO/AVALIAÇÃO no interior do processo pedagógico, do qual deverão 

participar professores e alunos” (ESPÍRITO SANTO, 1993c, p. 17-18, destaques no 

original). Nesse sentido, seria mais apropriado falar de progressão contínua das crianças. 

Em seguida, apresentamos o modelo de ficha de avaliação (Figura 1) adotado: 

 

 

Figura 1 – Ficha de avaliação descritiva cumulativa 
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Fonte: Acervo pessoal. 

Como pode ser visto, a Ficha de Avaliação Descritiva Cumulativa Individual, 

preenchida a cada bimestre, indicava apenas as disciplinas que deveriam ser contempladas 

na avaliação das crianças. O currículo mínimo ou as propostas curriculares forneceriam os 

parâmetros para a avaliação. Porém, entre 1995 e 1996, esse tipo de avaliação passou por 

mudanças decorrentes, sobretudo, de sugestões oriundas de avaliação da implantação do 

Bloco Único promovida pela Secretaria de Estado da Educação. Segundo escrito no novo 

documento de avaliação, o processo de avaliação da aprendizagem no Bloco Único foi 

realizado nos municípios da Grande Vitória, entre os meses de agosto e setembro de 1995, 

reunindo “[...] opiniões de professores, diretores e técnicos da rede estadual” (ESPÍRITO 

SANTO, 1998, p. 6). Uma das críticas mais fortes dizia respeito “[...] à ênfase exagerada 

dos aspectos administrativos da prática escolar”. Apesar da tentativa de minimizar esses 

aspectos, no que se refere aos registros, foram definidos como documentos necessários à 

avaliação no Bloco Único: o caderno de anotações, a ficha descritiva cumulativa, o diário 

de campo e o histórico escolar/transferências. Os registros deste último deveriam ser uma 

transcrição dos contidos na ficha descritiva. 

O caderno de anotações continuou a ser um documento da professora em que faria, 

diariamente, os registros sobre o desenvolvimento da aprendizagem de cada criança 

individualmente, “[...] tendo como princípios a Fundamentação Teórico-Metodológica do 

Bloco Único, a proposta curricular e os Conteúdos Mínimos do Ensino Fundamental” 

(ESPÍRITO SANTO, 1995-1996, p. 10). A ficha de avaliação descritiva cumulativa 

bimestral, documento oficial, deveria conter a síntese dos registros do caderno de 

anotações, “[...] informando sobre a situação atual do aluno quanto ao desenvolvimento 

global: afetivo, social e psicomotor)” (ESPÍRITO SANTO, 1995-1996, p. 10). O diário de 

campo, como passou a ser denominado o Diário de Classe, era um documento oficial 

destinado ao registro de “[...] freqüência e o aproveitamento dos alunos, a execução da 

programação do ensino e o cumprimento da carga horária da jornada escolar. Ele contém os 

trabalhos realizados pelo professor com seus alunos, de forma integrada” (ESPÍRITO 

SANTO, 1995-1996, p. 12).  Desse modo, não houve mudanças que ajudassem a minimizar 

os aspectos burocráticos e administrativos, pois, ainda, permaneceu a exigência de 
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preenchimento de vários documentos avaliativos, o que acarretava a necessidade de as 

professoras dedicarem tempo à avaliação.  Vejamos uma das fichas de avaliação (Figura 2): 

Figura 2 – Ficha de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 Conforme mencionado, a ficha descritiva cumulativa deveria apresentar os 

conhecimentos alcançados em Português, Matemática, Ciências, Estudos Sociais e 

Educação Física. No segundo semestre de 1997, a professora registrou, com relação à 

aprendizagem de Português, que a criança “[...] lê muito bem e sua escrita individual é 

criativa, com erros aceitáveis, empregando com alguma correção pontuação e parágrafos”. 

Desse modo, são apresentadas informações vagas sobre o desenvolvimento da criança, pois 

a falta de tempo para preenchimento das fichas afetava o trabalho de avaliação e, apesar de 

terem conteúdos mínimos e, em alguns municípios propostas curriculares para subsidiar a 

avaliação, na visão das alfabetizadoras, ainda havia ausência de parâmetros para a 

avaliação. Concordamos que os Conteúdos Mínimos eram muito abertos e, por isso, 

dificultava a construção de parâmetros. No entanto, em nossa opinião, o fator tempo, nesse 

momento, era o que mais prejudicava o preenchimento das fichas pelas docentes e a 

implementação de um movimento de avaliação que implicava a participação de todos os 

agentes educativos e a família. 
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Diante das reclamações das professoras e da dificuldade de traçar a avaliação a 

partir dos Conteúdos Mínimos construídos pela Secretaria de Estado da Educação, em 1996, 

foi elaborada, pela Equipe Central do Bloco Único e Departamento de Apoio Técnico e 

Pedagógico, integrada por Jeane Alves Mendonça, Maria Teresa Simões de Athayde, Nelci 

Maria Rosa e Nilzete Helena Herzog, com a consultoria de Andréa Antolini Grijó, da 

Universidade Federal do Espírito Santo, a Proposta de Parâmetros de Avaliação em 

Português para o Bloco Único. Previa a avaliação da oralidade, da leitura – ler 

(compreender e interpretar) e escrita. Como identificamos em nossas pesquisas, alguns 

municípios, esses objetivos foram transcritos para uma nova ficha de avaliação do Bloco 

Único. Nessa ficha, a professora deveria marcar com um X os objetivos alcançados pelas 

crianças, conforme mostra a figura que se segue: 

Figura 3 – Ficha de avaliação 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Essa ficha de avaliação foi criada para facilitar o trabalho das professoras. Como 

pode ser visto, nos itens relativos à leitura e à escrita, a ficha torna mais visível, na 

avaliação, o percurso ou a gradação do aprendizado das crianças, considerando, conforme a 

teoria construtivista no campo da alfabetização, hipóteses elaboradas pelas crianças. Com 

relação à leitura, destacamos os seguintes objetivos: 
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03. Lê visualmente, sem no entanto conhecer o valor sonoro das letras; 

04. Lê experimentando uma atribuição de som à letra, sem 

necessariamente ser a relação convencional; 

05. Identifica as letras relacionando-as ao seu real valor sonoro; 

06. Lê relacionando as letras aos seus reais valores sonoros; 

07. Lê frases e/ou pequenos textos, sem necessariamente haver fluência, 

entonação, ritmo, expressividade e melodia; 

08. Lê frases e/ou pequenos textos, com fluência, entonação, ritmo, 

expressividade e melodia (ESPÍRITO SANTO, 1996, p. 1). 

Na leitura, inicialmente, são privilegiados aspectos cognitivos referentes à relação 

entre letras e sons, ou seja, entre unidades gráficas e aspectos sonoros, em detrimento da 

compreensão de significados e da produção de sentidos. A leitura de frases e de pequenos 

textos pressupõe o domínio desse princípio que rege a leitura. A preocupação com as 

relações sons e letras é demonstrada no item escrita, enfatizando, as hipóteses construídas 

pelas crianças sobre esse tipo de relação. Salientamos os objetivos: 

 

01. Representa ideias através de desenhos; 

02. Representa ideias através de caracteres próprios, diferenciando o 

desenho da escrita; 

03. Escreve palavras ou textos utilizando as letras sem lhes atribuir um 

valor sonoro convencional; 

04. Escreve palavras utilizando uma letra que faz parte da sílaba para 

representá-la; 

05. Escreve palavras utilizando mais de uma letra que faz parte da sílaba 

para representá-la; 

06. Escreve palavras utilizando as letras em correspondência com o seu 

valor sonoro convencional; 

07. Escreve palavras ortograficamente, desvinculando a escrita da fala 

(ESPÍRITO SANTO, 1996, p. 1). 

 

Talvez não precisasse explicitar as fases de evolução da escrita presentes nos 

objetivos delineados, porém é importante apontar, conforme o objetivo número dois, que o 
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processo evolutivo postulado por essa estudiosa e sua colega Ana Teberosky, no livro 

Psicogênese da língua escrita, publicado no Brasil pela Editora Artes Médicas, em 1985, 

assinala que a evolução da escrita começa quando a criança estabelece distinção entre 

desenho e escrita. Essa distinção é decorrente do fato de as crianças produzirem escritas 

lineares e arbitrárias e, também, porque descobrem que a escrita é um objeto substituto, ou 

seja, ela representa os nomes dos objetos, algo que o desenho não o faz. A partir desse 

momento, as crianças estão preparadas para elaborar hipóteses sobre quais e quantas letras 

são necessárias para escrever uma palavra ou uma frase.  

Dessa forma, os objetivos descritos acenam para um processo de evolução que leva 

ao domínio da escrita convencional de palavras. Nesse ponto, é necessário salientar que o 

proposto distanciou-se da proposta do Bloco Único que tinha como fundamento os 

conhecimentos das crianças como ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e 

dos Conteúdos mínimos que enfatizavam a centralidade dos textos produzidos pelas 

crianças. 

Diante do exposto até agora, em nossa opinião, no Espírito Santo, na década de 

1990, foram implementados, inicialmente, um currículo e uma sistemática de avaliação que 

criavam espaços para a participação das crianças, dos docentes, das famílias etc. nos 

processos educativos escolares. A dificuldade da política de alfabetização idealizada, em 

nossa opinião, está diretamente relacionada com a ausência de ações, em nível 

governamental, que viessem a colaborar para a sua implementação nas escolas. 

Silva e Souza (2013), ao discutir as condições do trabalho docente e sua relação 

com as reformas educacionais ocorridas na segunda metade da década de 1990, destacou 

que essas repercutiram diretamente na organização do trabalho escolar, requerendo mais 

tempo para a sua realização, mas não levaram em conta as condições de trabalho das 

docentes. Dessa forma, as reformas adotadas produziram, em sua opinião, ao mesmo 

tempo, responsabilização das professoras no que diz respeito aos resultados dos processos 

de ensino-aprendizagem e intensificação do trabalho docente, sem considerar a 

precariedade da infraestrutura dos prédios escolares, ao que acrescentamos a falta de uma 

política consistente de valorização da profissão professora que teria implicações diretas 

sobre a melhoria dos salários, na garantia de formação inicial e continuada de qualidade, 
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tempo para estudo, encontro com os pares para planejamento e compartilhamento de 

experiências etc. 

Em nossa perspectiva, apesar do caráter inovador das políticas adotadas para o 

Bloco Único (Ciclo de Alfabetização), no Espírito Santo, também houve uma intensificação 

do trabalho docente sem a necessária implementação de uma política de valorização da 

profissão professora alfabetizadora, ocasionando dificuldades na sua implementação. A 

solução mais fácil para as dificuldades foi a adoção de parâmetros para a avaliação que 

levavam em conta o percurso único de aprendizado.  

Considerações finais 

Como mencionado, a avaliação da alfabetização, no contexto da implementação do 

ciclo de alfabetização (Bloco Único), no Espírito Santo, objetivou questionar a avaliação 

tradicional, assim como os conteúdos escolares. Com a finalidade de acompanhar o 

processo de ensino-aprendizagem das crianças, a Secretaria de Estado da Educação propôs, 

inicialmente, um modelo de avaliação aberto e formulado a partir de aspectos qualitativos 

observados pelas docentes nas salas de aula. Porém, tendo em vista as condições de 

trabalho das professoras que, muitas vezes, tinham e têm que triplicar a jornada de trabalho 

para obter o mínimo necessário para a sua sobrevivência, assim como os aspectos 

burocráticas e administrativos que envolviam a primeira proposta de avaliação, foi 

necessário criar um novo instrumento organizado a partir de objetivos. 

É necessário salientar que os conteúdos mínimos partiam de um projeto de educação 

que buscava estimular a participação no processo de ensino-aprendizagem, criando um 

ambiente favorável à crítica e, portanto, que levasse professoras e crianças a mergulhar 

“[...] em sua própria vida, de modo a que possam ver com seus próprios olhos, a falar com 

sua própria boca, a pensar com sua própria cabeça” (ESPÍRITO SANTO, 1993a, p. 8). 

Dessa forma, o texto sobre os conteúdos mínimos acentuava que docentes e crianças 

precisariam “[...] construir, num processo contínuo e dialético, seus próprios caminhos, 

suas próprias possibilidades” (ESPÍRITO SANTO, 1993a, p. 8). Porém, esse projeto de 

escola não era fácil de ser implementado, se considerarmos, como mencionado, as 

condições de trabalho das docentes.  
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Tendo a produção de textos como ponto de partida do trabalho educativo no Bloco 

Único, a escola deveria respeitar os saberes linguísticos das crianças construídos antes de 

seu ingresso nas instituições de ensino. A professora, denominada de agente 

transformador, seria responsável por realizar um “[...] inter-relacionamento entre os 

conteúdos sistematizados” e os conhecimentos linguísticos das crianças (ESPÍRITO 

SANTO, 1993b, p. 40), que eram percebidos como essenciais para evitar a 

compartimentalização do conhecimento, permitindo a integração entre as disciplinas. 

Assim, a alfabetização discursiva, conforme defendida na fundamentação teórica e 

metodológica do Bloco Único, extrapolava “[...] o ler e escrever, passando a ser a leitura e 

a escrita da vida” (ESPÍRITO SANTO, 1993b, p. 40, negritos no original). 

No entanto, apesar do seu caráter inovador, podemos concluir que a proposta 

subjacente aos conteúdos mínimos e à avaliação abstraiu as condições de trabalho das 

professoras alfabetizadoras: falta de tempo para preenchimentos das fichas e para 

planejamento das aulas. A produção de uma listagem de objetivos facilitou o trabalho das 

docentes, mas também perdeu de vista a proposta inicial que colocava a produção de textos 

como central no trabalho educativo  de ensino da língua, esta, por sua vez, ancorada em 

uma visão transformadora da escola, como espaço de participação. Podemos supor, a partir 

do exposto, que nenhuma mudança poderá ter o sucesso desejado, se não forem alteradas as 

condições de trabalhos das docentes e, principalmente, se a sociedade e os governantes não 

passar a valorizar a educação como espaço de crítica e as professoras.  
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