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RESUMO
O objetivo principal desta pesquisa é levantar as dificuldades dos alunos dos
3ºs anos do Ensino Fundamental I, encontradas durante o processo de
alfabetização no que se refere especificamente à aprendizagem da leitura e
escrita. A hipótese norteadora nasce da necessidade de verificar os obstáculos
no desenvolvimento do processo de alfabetização dos alunos que se
encontram nesta série. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre
o estado da questão e uma pesquisa qualitativa organizada na forma de um
grupo focal, para levantar diretamente, com seis professores que atuam no 3º
ano de três escolas da Prefeitura Municipal de Santos, as dificuldades
relatadas sobre os alunos que afetam negativamente a sua aprendizagem da
leitura e da escrita. Durante os grupos focais com os professores, foi possível
constatar quatro categorias que nortearam o trabalho no que compete ao
levantamento das dificuldades encontradas por professores e alunos durante o
processo de alfabetização, sendo elas a formação docente, a relação escola x
família, o fracasso escolar e a aprendizagem dentro da alfabetização, além do
letramento. Tais categorias foram analisadas à luz da análise de conteúdo e
relacionadas com a minha prática docente. A partir da análise dos significados
presentes no discurso dos professores e do cruzamento destes com minha
vivência de professora de 3º ano de Ensino Fundamental, foi elaborado um
projeto de intervenção que permita aos professores desta série trabalhar com
jogos fonológicos a fim poderem superar os obstáculos detectados na
aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos desta série.
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Metodologias de Alfabetização.
Dificuldades. Ensino Fundamental.

ABSTRACT
The main objective of this research is to raise the difficulties of the students of
the 3rd years of Elementary School I found during the literacy process in what
specifically refers to the learning of reading and writing. The guiding hypothesis
arises from the need to verify the obstacles in the development of the literacy
process of the students that are in this series. For this, a bibliographical review
on the state of the question and a qualitative research organized in the form of a
focus group to raise directly with six teachers that act in the third year of three
schools of Santos the difficulties reported on the students who negatively affect
their learning of reading and writing. During the focus groups with the teachers,
it was possible to verify four categories that guided the work in which the
difficulties encountered by teachers and students during the literacy process,
such as teacher training, school vs. family relationship, school failure and
learning within literacy. These categories were analyzed in light of content
analysis and related to my teaching practice. From the analysis of the meanings
present in the teachers' discourse and the crossing of these with my experience
as a teacher of the 3rd year of Elementary School, an intervention project was
elaborated that allows the teachers of this series to work with phonological
games in order to overcome the obstacles detected in reading and writing
students' learning in this series.
Keywords: Teaching.
Elementary School.

Learning.

Literacy

Methodologies.

Difficulties.
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INTRODUÇÃO
A escola tem como função social garantir o direito de aprendizagem a
todos conforme a Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) e Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), além de Programas Federais de
Educação como PNAIC – Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa
(BRASIL, 2016abc). Desse modo, fazer uma escola atingir bons resultados na
aprendizagem e oferecer uma Educação de qualidade é uma responsabilidade
complexa para ser exercida apenas por uma pessoa. Por

muito

tempo,

somente o professor era responsabilizado por isso, porém, a sociedade foi
percebendo lentamente que o profissional da sala de aula, sem a formação
adequada e o apoio institucional, não é capaz de atingir sozinho os objetivos
educacionais almejados ou mesmo desconhece como agir diante de diferentes
situações-problema no contexto escolar e isso acaba se refletindo na qualidade
do ensino e no tipo de aprendizagem que ocorre.
Sobre isso, Cagliari (2007) destaca que, muitas vezes, os professores
não têm a formação adequada para lidar com os aspectos mais básicos do
processo de alfabetização e, consequentemente, interfere negativamente na
aprendizagem dos alunos.
Sobre a atuação do professor na alfabetização, mais especificamente na
escola pública, é possível verificar que este está encontrando dificuldades em
atuar nesse contexto que representa um grande desafio em trabalhar com a
aprendizagem da leitura e da escrita, especialmente diante das dificuldades
trazidas pelos alunos das séries anteriores, visto que apresentam sérias
limitações para usar a escrita na escola, para aprender novos conteúdos e para
desenvolver novas habilidades (BATISTA et al, 2004, p. 11).
Um

número

expressivo

de

estudantes

não

foi

alfabetizado

adequadamente. Como lembra Batista:
embora dominem as habilidades básicas do ler e do
escrever, não são capazes de utilizar a escrita na leitura
e na produção de textos na vida cotidiana ou na escola,
para satisfazer às exigências do aprendizado (BATISTA
et al, 2004, p. 13).
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Segundo Batista et al, diante de um tema complexo como o fracasso na
escola, pode-se ter como explicações tanto a possibilidade de ser o sistema de
ciclos e a adoção de progressão continuada, como a escolha e adoção de
métodos inadequados de alfabetização. (BATISTA et al, 2004, p. 13).
O processo de alfabetização deve ocorrer pela interação de muitos
fatores, de maneira que o professor atuante nesse processo deve estar ciente
das perspectivas de sua ocorrência, principalmente desenvolvendo a
sensibilidade de perceber o grau de desenvolvimento das crianças e auxiliá-las
na sua evolução (CAGLIARI, 2007).
Esse processo deve ser encarado de maneira que a escola e seus
profissionais percebam que a alfabetização tem dois olhares e estes devem se
encontrar, sendo o olhar do professor o de um mediador do processo de ensino
e aprendizagem e o olhar dos alunos como sujeitos da aprendizagem
(FERREIRO e TEBEROSKY, 1991).
As dificuldades que uma criança pode enfrentar no seu processo de
alfabetização e letramento são exatamente as iniciais que influenciarão esse
indivíduo a ser um leitor ou não. Ao entrar na escola, é esperado que a criança
já tivesse vencido várias etapas da compreensão e expressão da palavra
falada, para que, no período de sua alfabetização, esteja apta a captar as
devidas informações. Segundo Freire: “[...] a leitura do mundo precede a leitura
da palavra e a leitura desta implica a comunidade e leitura daquele” (FREIRE,
2011, p. 18).
Nesse sentido, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, torna-se
necessária uma leitura do espaço pedagógico que pressupõe uma releitura das
dificuldades e necessidades que apontam para que ocorra a aprendizagem. As
condições em que o processo de ensino-aprendizagem ocorre podem, em
algum momento, desfavorecer esse processo, gerando um fator de não
aprendizagens. Isso poderá interferir na maneira com que os alunos aprendem
as habilidades para desenvolver a escrita e a leitura. A escolha do tema
decorre dessa necessidade em verificar o fato de que muitos alunos da escola
pública chegam ao 3º ano do Ensino Fundamental com problemas de
aprendizagem que afetam suas capacidades de leitura e escrita. Isso é visível
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em minha experiência adquirida mais especificamente em escola pública, de
maneira que a discriminação que acaba ocorrendo entre as escolas servem a
classes sociais diferentes. Sobre esse aspecto, Soares destaca que:
[...] não considerar, nas discussões sobre a qualidade da
alfabetização, sua relação de dependência com o
contexto histórico, social, econômico, político, cultural,
educativo tem tido como consequência a discriminação
que acaba ocorrendo entre escolas que servem a
classes sociais diferentes, ou a regiões diferentes, ou a
grupos sociais diferentes (SOARES, 2017a, p. 59).

Atualmente, em minha prática docente como professora adjunta em
escola pública, convivo com colegas de profissão que alegam não terem
preparo (formação inicial e/ou continuada) para assumirem a série (3ºano) nas
condições de defasagem em que os alunos se encontram diante de suas
dificuldades relacionadas ao processo de leitura e escrita, agravadas pelo fato
de as escolas não disporem de estrutura e/ou recursos suficientes para garantir
uma educação de qualidade. Quando o aluno chega a esta série com
problemas de alfabetização, surge um sentimento de angústia no professor
que, por vezes, assumiu o ano, sem ter talvez um preparo para lidar com essa
problemática e enfrentar todo o desafio. Isso pode ser justificado nas palavras
de Fontana e Cruz (1997) quando elas abordam o fato de que:
[...] muitos professores, angustiados com as condições
de trabalho, perguntam-se como trabalhar a escrita em
salas com trinta, ou até quarenta alunos, nas precárias
condições da escola pública brasileira, e levando em
conta as também precárias condições de vida de muitas
crianças (FONTANA e CRUZ, 1997. p. 209).

No cotidiano da sala de aula, é comum perceber que alguns alunos não
atingiram as habilidades e competências esperadas para o ano em que se
encontram, não apenas no aspecto intelectual, como também no campo
afetivo. Por conseguinte, pode vir a tornar-se um grande aliado para o bom
desempenho desses alunos. Faz-se necessário um resgate dos conteúdos não
assimilados e, preferencialmente, estar atento ao desenvolvimento de práticas
que envolvam as crianças para que tenham mais interesse em seus estudos. E
também, em alguns casos, recuperar sua autoestima que se encontra baixa por
acharem que não conseguem aprender.
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Nas palavras de Vygotsky, o homem é concebido como o indivíduo que
abstrai, deduz, pensa, se emociona, se sensibiliza, imagina, deseja, entre
outros:
[...] referimo-nos à relação entre intelecto e afeto. A sua
separação enquanto objetos de estudo é uma das
principais deficiências da psicologia tradicional, uma vez
que esta apresenta o processo de pensamento como um
fluxo autônomo de pensamentos que pensam a si
próprios, dissociado da plenitude da vida, das
necessidades e dos interesses pessoais, das inclinações
e dos impulsos daquele que pensa (REGO, 2012, p.
121).

Todas essas sensações descritas por Vygotsky devem estar presentes
na vida das crianças para que possam ter mais autonomia nos processos de
alfabetização, pois ele destaca a afetividade como sendo um elemento
necessário para a aprendizagem (VYGOTSKY, 2008). Para que o aluno tenha
essa autonomia, é necessário que o professor alfabetizador seja um dos mais
preparados, capacitados e valorizados na escola. Batista et al evidenciam sua
importância no contexto escolar:
[...] É preciso que as redes de ensino enfrentem três
problemas que têm evitado enfrentar: o professor
alfabetizador precisa ser um dos mais capacitados da
escola (ele precisa, portanto, de uma adequada
formação); precisa também ser um dos mais valorizados
da escola (ele precisa, portanto, de um estatuto
diferenciado); é necessário reorganizar a escola e os
tempos destinados ao trabalho coletivo, em equipes de
professores e coordenadores (o professor não é o dono
de sua sala, mas alguém que responde, com o conjunto
da escola, pela alfabetização de suas crianças)
(BATISTA et al, 2004, p. 24).

A alfabetização deve ocorrer preferencialmente até o 3º ano do Ensino
Fundamental de acordo com o PNAIC (BRASIL, 2016a), de maneira que a
partir desse ano os alunos já devem ter aprendido os aspectos básicos da
leitura e da escrita e com isso dar prosseguimento aos estudos e aquisição de
valores e saberes.
Assim, partindo desse pressuposto legal, este estudo tem como objetivo
investigar a causa das dificuldades dos alunos que frequentam o 3º ano do
ensino fundamental em escola pública no município de Santos, sem que seus
direitos de aprendizagem na leitura e na escrita tenham sido garantidos nos
anos anteriores. Pretendo realizar pesquisa a partir de minha própria prática, a
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fim de compreender os obstáculos e desafios encontrados pelos professores
em suas práticas na busca de alfabetizar e letrar competentemente os alunos e
propor um projeto de trabalho pedagógico que vise dar algumas respostas aos
problemas e dificuldades encontrados no processo de alfabetização e
letramento.
O levantamento das dificuldades na aprendizagem dos alunos nesse
ano de escolaridade acaba por envolver o reconhecimento e a importância da
compreensão de outros fatores intrinsecamente ligados a elas, como as
metodologias e a leitura do espaço pedagógico, reconhecimento das condições
que desfavoreçam a aquisição da escrita e da leitura, a não valorização do
cotidiano dos alunos, falta de um “olhar” mais criterioso sobre as
particularidades individuais e coletivas em sala de aula, enfim, das condições
que desfavoreçam a aquisição da leitura e da escrita no 3º do ensino
fundamental. A prática docente deve ser sensível para perceber qualquer
dificuldade na aprendizagem das crianças. Com isso, é possível selecionar
recursos didático-pedagógicos e metodologias que consigam atender às
necessidades dos alunos. Torna-se necessário haver um equilíbrio entre as
diferentes perspectivas teórico-metodológicas envolvidas nesse processo.
Quanto à organização da dissertação, esta é composta pela introdução
que evidencia a importância do tema de estudo no tocante às dificuldades de
aprendizagem no processo de alfabetização e letramento e, posteriormente,
destacam-se três capítulos que ampliam os conhecimentos acerca da
problemática evidenciada no trabalho.
No primeiro capítulo parto de minha vivência para discutir a prática
docente na perspectiva de uma professora comprometida pelo fazer docente.
O segundo capítulo aborda as políticas educacionais no Brasil, do Estado de
São Paulo e da Cidade de Santos com destaque àquelas voltadas às políticas
de alfabetização e ao Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).
As concepções pedagógicas que norteiam a aprendizagem escolar são
discutidas no capítulo três, de modo que serão abordados aspectos do
construtivismo, do sociointeracionismo, além do percurso histórico dos métodos
de alfabetização em nosso país. Posteriormente, será apresentada toda a
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metodologia do trabalho, obtida, principalmente, pelo levantamento das
dificuldades dos professores que envolvem a aprendizagem de seus alunos
nas séries iniciais do ensino fundamental com base em grupos focais.
Em seguida, vêm as análises e os resultados obtidos nos grupos focais
e nas observações das realidades educacionais com posterior discussão
desses dados à luz das perspectivas dos autores que são referências nessa
área, finalizando com as considerações finais do trabalho.
Em anexo será apresentado um produto final elaborado com a
participação de alunos do 2º ano do ensino fundamental em escola pública.
Trata-se de um referencial teórico que pode colaborar no trabalho dos
professores do ciclo de alfabetização, para que seus alunos avancem em seus
saberes.
A proposta foi desenvolvida em minha prática durante o ano em curso
como professora alfabetizadora. A apresentação e a utilização desses recursos
didáticos foram elaboradas pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem
(CEEL), que auxilia os professores a melhor conduzir a construção do Sistema
de Escrita Alfabético dos alunos no processo de leitura e escrita, e o modo
como as crianças se apropriam desse objeto do saber (CEEL, 2009, p. 7).
Esse material já é disponibilizado há alguns anos nas escolas do
município de Santos, pois consta na proposta do PNAIC. No entanto, poucos
professores da rede municipal conhecem esse recurso e os objetivos de sua
utilização, podendo, pois, proporcionar uma alternativa a mais às estratégias
elaboradas e utilizadas pelos professores em sala de aula para que nossas
crianças tenham de fato o direito de aprender, respeitados seus limites e
potencialidades. É importante considerar os diferentes aspectos culturais e
sociais desses alunos, principalmente em se tratando de escola pública no
âmbito de nossa realidade educacional, em que é possível se observar que
muitos alunos finalizam o ciclo de alfabetização ainda com dificuldades na
leitura e na escrita. A

hipótese

norteadora

deste

trabalho

nasce

da

necessidade de verificar os obstáculos no desenvolvimento do processo de
alfabetização dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental.
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1 TRAJETÓRIAS DIFERENTES NA EDUCAÇÃO QUE SE
ENTRELAÇAM E ME FAZEM CRESCER ...
1.1 Primeiros Passos na Educação
Iniciei minha vida escolar na rede pública de Santos, na Escola
Municipal Lourdes Ortiz. Segui os estudos no antigo ginásio e colegial no
Colégio Estadual dos Andradas, uma escola que se localizava num lugar
privilegiado e as unidades de ensino tinham uma estrutura bem diferente.
Lembro-me dos professores bem preparados e de uma disciplina rigorosa
dentro da escola. Tudo começou no grupo escolar, no ano de 1967. No primeiro
dia de aula, minha mãe ensinou o percurso da escola que ficava a algumas
quadras de distância de minha casa, e disse-me que, daquele dia em diante,
eu iria sozinha, devendo prestar atenção nas ruas e guardar bem o caminho.
Embora com um pouco de medo, aos poucos fui sentindo mais segurança
nesse percurso para a escola. Desde

pequena,

meus

pais

colocavam

responsabilidades em minha rotina dentro de casa e também na escola. Meu
pai teve o carinho e cuidado em preparar uma escrivaninha para realização de
meus estudos com boa iluminação e falou-me que eu deveria fazer minhas
tarefas ali, naquele local e me organizar nos estudos. Estava muito feliz na
primeira série, gostava das brincadeiras de roda que aconteciam na entrada da
aula, todas as meninas de aventais brancos e fita branca na cabeça, e um
grande círculo, rodavam, rodavam e logo batia o sinal para cantar o hino
nacional, momento de reflexão e disciplina. Logo após, era a hora do lanche
oferecido pela escola e, finalmente, entrávamos na sala de aula.
O nome de minha professora era Eugênia, era calma e carinhosa e me
parecia muito alta, bonita, inteligente. Pegava em minha mão para ensinar as
primeiras letras, o que me dava segurança para realizar as atividades. Era
utilizado um pequeno livro para aprender a ler e escrever (cartilha) e, assim,
terminei o ano com bom aproveitamento. Fazendo

um

paralelo

com

esta

situação e analisando anos à frente a minha prática como professora, esse
contato e cuidado com o aluno é essencial, pois a criança percebe o interesse
do professor e se envolve muito mais para conseguir progredir. Cada professor
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tem um temperamento diferente, tanto os mais enérgicos como os mais
carinhosos, têm o objetivo de ajudar, de querer ensinar, e a criança percebe
isso claramente. A primeira série é um marco na vida dela e, se esse trabalho
for bem feito com um profissionalismo competente, a criança colherá frutos
para o resto de sua vida:
[...] O professor que não leve a sério sua formação, que
não estude, que não se esforce para estar à altura de
sua tarefa não tem força moral para coordenar as
atividades de sua classe (FREIRE, 2011, p.92).

Gentili (2013) destaca que todos os professores que atuam na educação
básica compõem a linha de frente das escolas, de modo que os caminhos
educacionais a serem percorridos pelos alunos passam por suas orientações,
visto que a educação é um empreendimento cultural fruto de seu trabalho junto
aos estudantes. Retomando a fala sobre a minha vida escolar, segui os
estudos sempre com responsabilidade para ser promovida para o próximo ano
de escolaridade, pois naquela época eram necessários muita dedicação e
estudo. Terminei o curso primário nos anos 70. Ainda nessa época, por volta
dos oito anos de idade, tinha o sonho de estudar balé no teatro municipal de
Santos, mas meu pai não permitiu e precisei adiar esse desejo por mais alguns
anos. Finalmente, na adolescência, estudei balé clássico durante cinco anos
aproximadamente e realizei meu sonho. Meu professor, cujo nome era Décio
Stuart, foi o pioneiro do balé no Brasil. Tive a oportunidade de participar de
várias apresentações em diferentes teatros da Baixada Santista. Éramos
consideradas bailarinas profissionais em várias notas dos jornais da cidade.
Suas aulas eram teóricas e práticas, transmitia com muita propriedade sua
cultura

trazida

de

vários

países.

As

coreografias

eram

estudadas

detalhadamente durante todo ano, o repertório musical era emocionante e
inesquecível, era um momento que tocava minha alma. Hoje

percebo

a

influência dessa rica experiência em minha vida profissional. A arte está dentro
de cada um, nos faz evoluir, esse sentimento reflete em nosso estado de
espírito, trazendo uma sensação indescritível. Essa vivência pode colaborar
bastante na realização de algum trabalho profissional e, principalmente, na
educação de crianças em que a sensibilidade precisa estar presente em todos
os momentos. As crianças precisam estar envolvidas em projetos de pintura,
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dança, teatro, canto, literatura, enfim tudo com que a sensibilidade possa
colaborar para explorar a criatividade e dar sentido e prazer em aprender.
Quando já estava no 5º ano de balé e também terminando o curso
colegial, precisei trabalhar para ter mais autonomia e independência em minha
vida e, ao mesmo tempo, precisava escolher uma faculdade para definir uma
profissão. Precisei abandonar o balé e seguir o trabalho e os estudos. Na hora
do vestibular, ainda não sabia exatamente o que cursar e resolvi, durante o
período de cursinho, seguir a profissão do magistério e aulas na educação
infantil, de modo que decidi cursar Pedagogia. Fiz o curso de graduação em
Pedagogia na UNIMES (Universidade Metropolitana de Santos), antes
chamada de CEUBAN. Nessa época, já mais madura e certa de minha
escolha, conseguia me concentrar mais em meus estudos e realizar o curso
com mais interesse e autonomia, pois nunca me considerei uma excelente
aluna na escola regular, estudava mais para passar de ano. No entanto, com
essa escolha fiquei muito motivada em dar aulas e, durante as aulas na
universidade, procurava comprar os livros recomendados para ler e estudar.
Agora não estudava mais para passar e sim porque estava certa de minha
escolha profissional. Lembro que havia uma professora de sociologia cujas
aulas eu adorava, bem como a maneira como ensinava e transmitia o
conteúdo. Era minha matéria preferida. Percebo, assim, que na educação é
fundamental a postura ética dos seus atores. Na prática educacional, torna-se
evidente a importância de o professor planejar criteriosamente cada aula,
visando atingir não apenas conhecimento, mas também valores sem os quais
não seria possível atingir os objetivos almejados. Essa professora ficou
marcada em minha vida e até hoje tenho contato com ela, continua me
motivando e acreditando em meu potencial. Durante os estudos na graduação,
precisei fazer o estágio em Orientação e Administração Escolar. Em 1982
iniciei esse estágio, em uma escola privada e considerada tradicional e de
orientação religiosa nessa cidade. Essa oportunidade surgiu por meio de uma
colega no curso de graduação de pedagogia que já trabalhava nessa instituição
por muitos anos. Durante a experiência, fui incentivada a fazer uma ficha pela
orientadora da escola, e, no ano seguinte, após a conclusão da licenciatura em
pedagogia, fui chamada para trabalhar nessa instituição. Fiquei muito feliz em
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conseguir tal oportunidade, mas, ao mesmo tempo, considerava isso como um
grande desafio em minha vida, afinal, não havia experiência de minha parte,
mas estava disposta a aprender e a conquistar aos poucos mais autonomia
como profissional. E assim aconteceu. Recém-formada, fui atuar como auxiliar
de classe na educação infantil em que permaneci dois anos. Logo depois,
assumi sala de maternal e, em seguida, Jardim I. Nesse período, percebi que
minha formação inicial não foi suficiente para atuação plena no decorrer dos
primeiros anos como professora. Desse modo, para conseguir lidar com todas
as diversas particularidades do contexto escolar, com as famílias, os
professores, os alunos, a metodologia, as estratégias, a gestão enfim (tudo era
uma complexidade de situações), apenas me vali do tempo, que foi mostrando
caminhos e assim aprimorando minha prática com a experiência e algumas
formações que existiam a cada ano. Sempre

era

encorajada

pela

equipe

técnica da escola, a seguir em frente e superar os obstáculos que surgiam e,
dessa forma, esse aprendizado me fortalecia a cada ano. Nossa diretora era
amiga antes de tudo e nos aconselhava com muito carinho e amizade para a
solução de muitos problemas. Apesar de ser uma escola considerada
tradicional, seguia não apenas uma metodologia progressista e libertadora,
mas também cultivava o respeito e preocupação de que seus profissionais
vivessem em harmonia em um clima de paz para trabalhar com alegria e
dedicação, sempre nos valorizando e incentivando nos momentos difíceis.
Atualmente, nessa escola, muitas professoras já são aposentadas, mas
continuam trabalhando, assim como era o meu caso, fato este que comprova a
nossa sintonia com os valores da instituição.
Minha prática educacional sempre passou por constante reflexão para
conseguir maior aproximação entre teoria e prática, o conhecimento e a
realidade, procurando buscar e ampliar meus conhecimentos teóricos para
realizar da melhor forma o meu trabalho. Autores como Madalena Freire, Paulo
Freire, Celestin Freinet, Piaget, Vygotsky, Bruno Bettelheim, entre outros,
acompanharam esse percurso em meu cotidiano. Foi nesse sentido que, em
um determinado ano, a equipe gestora e pedagógica presenteou cada docente
com o livro “Pedagogia da Autonomia” como um dos elementos norteadores da
prática educacional dessa instituição de ensino. A educação da escola deve
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levar ao desenvolvimento global e harmonioso à luz dos valores sociais,
despertando e estimulando o educando para a verdade, a justiça, o respeito e a
solidariedade. Esse ideal da instituição vai ao encontro da formação e das
concepções educacionais de Paulo Freire, que crê na educação autêntica
como o caminho para a justiça e a paz. Assim, Freire descreve que a escola
deve estar pautada em um modelo de “pedagogia fundada na ética, no respeito
à dignidade, à própria autonomia do educando” (FREIRE, 2011, p. 16).
Uma característica própria em minha atuação profissional era dispor de
criatividade nas festas culturais e religiosas da escola. Gostava de ajudar a
elaborar danças, escolher músicas e participar ativamente de tudo, o que
também ocorria nas atividades de sala de aula e extraclasse, melhorando
minha relação afetiva com meus alunos.
Quanto ao grupo de professores, existia um clima descontraído e
colaborativo. Quando escolhíamos as séries em que iriamos atuar, no meu
caso, sempre escolhi e me identifiquei mais com o primeiro ano. Lembro
quando fui chamada para assumir o 1º ano. Fiquei muito assustada e não me
sentia pronta, mas, com o decorrer dos anos, fui aprimorando minha prática e
gostando cada vez mais e sempre procurando unir a criatividade com meus
conhecimentos para que meus alunos pudessem interagir com prazer no
aprender. As atividades lúdicas estavam sempre presentes, pois a escola
favorecia um espaço físico privilegiado, tendo até uma “florestinha” e espaços
organizados para brincar na hora do “faz de conta”. Era vassourinha que varria
dentro e fora da casinha, quantas folhas para varrer talvez não fosse possível
naquele espaço todo. Meninas preparando o café ou almoço para a família, os
meninos escolhidos na brincadeira saíam para trabalhar, mas também
cuidavam das crianças. Havia também uma escolinha e, nessas brincadeiras,
as crianças organizavam a aula, chamavam atenção dos alunos, não era
permitido sair da sala sem pedir licença ao professor e papel e lápis seria
necessário para fazer a lição. É interessante destacar as palavras de Almeida
(2003) quando ele declara que educar ludicamente tem um significado muito
profundo e está presente em todos os segmentos da vida. Por exemplo:
[...] uma criança que joga bolinha de gude ou brinca de
boneca com seus companheiros não está simplesmente
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brincando e se divertindo; está desenvolvendo e
operando inúmeras funções cognitivas e sociais; ocorre
o mesmo com uma mãe que acaricia e se entretém com
a criança, com um professor que se relaciona bem com
seus alunos ou mesmo com um cientista que prepara
prazerosamente sua tese ou teoria. Eles educam-se
ludicamente, pois combinam e integram a mobilização
das relações funcionais ao prazer de interiorizar o
conhecimento e a expressão de felicidade que se
manifesta na interação com os semelhantes (ALMEIDA,
2003, p. 35).

Lembro que foi orientação da direção ler o livro de Madalena Freire “A
paixão de conhecer o mundo”. Essa leitura sensibilizou-me bastante no sentido
de vivenciar com meus alunos momentos de alegria e prazer, aproveitando
sempre a curiosidade que é natural da criança, para a elaboração de atividades
em sala de aula. Tinha a hora livre no parquinho, fazer castelos, brincar com os
amigos no tanque de areia, colher frutas e plantas na floresta para colecionar
esses materiais e aprender a contar, perceber as diferenças etc. A banana no
pé não amadurecia nunca e o coco era tão alto que ficava difícil imaginar como
alcançá-lo. Até na aula de culinária havia um suquinho de limão que era fruto
de nossas aventuras. Essa floresta tem mesmo muitas histórias. Foram muitos
anos, e cada ano com momentos inesquecíveis para mim e todos esses
alunos. Nos anos 90, resolvi fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, o
que veio colaborar para elaborar minhas aulas com alunos inclusos. Existiram
apenas dois casos: uma menina com Síndrome de Down e um menino com
Síndrome de Angelman. A primeira síndrome era uma menina muito alegre e
um pouco agitada, mas participativa das atividades com certo interesse, pois
havia dificuldade na assimilação dos conteúdos trabalhados, sendo necessário
motivação em algumas atividades diferenciadas.
No caso do menino, consigo lembrar bem o seu nome que era Arthur,
veio para a escola com diagnóstico de síndrome de Angelman. Esse aluno
tinha muitas limitações e necessitava de uma pessoa ao seu lado o tempo
todo. Naquela época, era a própria família que se responsabilizava por
escolher e financiar esse profissional. Arthur era muito dócil em suas
expressões e gestos, visto que não conseguia se comunicar verbalmente,
apenas pelo olhar e movimentos involuntários com os braços. Meu objetivo
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principal nesse ano com ele foi conseguir que se socializasse com os amigos e
que pudesse sentir a vibração e o carinho de cada criança, fato que ocorria
naturalmente. Sua trajetória nessa escola foi e ainda continua sendo muito
feliz, pois a partir do segundo ano começou a participar de orientação
psicopedagógica na escola, o que resultou um grande avanço em suas
experiências de vida. Na época em que fiz minha primeira especialização em
Psicopedagogia, entrei em contato com o livro de Bruno Bettelheim, “A
psicanálise dos contos de fadas”, em que apresenta vários contos clássicos
provocando uma prática docente diferenciada e que pode ser explorada em
todas as séries de escolaridade, fazendo os alunos sentirem suas vivências e
seus conflitos reais para conseguirem crescer em seu estado psicológico de
forma mais sadia para suas vidas futuras. Dessa forma, consegui trabalhar
aspectos de real importância no desenvolvimento cognitivo e afetivo dos
alunos:
[...] Os contos de fadas, à diferença de qualquer outra
forma de literatura, dirigem a criança para a descoberta
de sua identidade e comunicação, e também sugerem
experiências que são necessárias para desenvolver
ainda mais o seu caráter [...] estas histórias prometem à
criança que, se ela ousar se engajar nesta busca
atemorizante, os poderes benevolentes virão em sua
ajuda, e ela o conseguirá (BETTELHEIM, 2001, p. 32).

Ainda sob essa ótica, Going relata que:
[...] os contos podem ser, por vezes, considerados
universais, por estarem repletos de conteúdos
existenciais e envolve todos os homens. Por meio de sua
linguagem simbólica, os contos podem possibilitar uma
reflexão sobre nossos dilemas cotidianos (GOING, 2006,
p. 59).

Em sala de aula, nossas atividades diárias estavam sempre se
atualizando de acordo com as novas tendências pedagógicas. Quando surgiu
principalmente pela divulgação dos trabalhos do livro “A psicogênese da língua
escrita”, foi apresentado ao corpo docente em reuniões pedagógicas.
Entretanto, houve um questionamento sobre utilizá-lo e, assim, a coordenação
da escola optou por continuarmos com nossa metodologia, utilizando o método
misto ou eclético, desenvolvendo a consciência silábica e alfabética, levando

29

os educandos ao domínio das correspondências entre grafemas e fonemas. A
análise e a síntese vêm de uma palavra real e significativa, retirando dela a
sílaba, para que se faça a combinação fonêmica na constituição de sílabas e
de novas palavras. Nossa metodologia sempre nos fez refletir sobre nossas
práticas e, dessa forma, no decorrer dos anos, íamos desenvolvendo novos
conceitos que, aos poucos, foram clareando e colaborando para uma ação
alfabetizadora mais eficaz e comprometida na construção dos saberes de
nossos alunos.
Durante o percurso de aprendizagem dos meus alunos em escola
privada, obtinha resultados muito satisfatórios, em que eles conseguiam ler
adequadamente e outros com muita clareza e desembaraço; tinham autonomia
para realizar suas tarefas que necessitavam da leitura para sua execução, da
mesma forma que conheciam todos os tipos de letra e a transferência da letra
bastão para a letra cursiva para elaborarem suas atividades de escrita. Essa
atividade tinha um espaço muito importante nessa série, pois as crianças
conseguiam escrever a letra cursiva com muita facilidade e muito interesse em
aprender. Chegava a ser disputada a hora de ir à lousa para realizar o
movimento da letra.
Outro aspecto também muito presente era a fala de meus alunos em
sala de aula. Sempre proporcionei o diálogo por meio de pequenas conversas
informais e troca de saberes. Os alunos relatavam viagens, passeios, suas
experiências com a família etc. Além dessas conversas, tinha o hábito de pedir
para exporem seus trabalhos de pesquisa sobre alguns animais que eram
selecionados pela turma, relatos muito interessantes em que todos podiam
aprender

inclusive

eu

mesma.

O

levantamento

de

vocabulário

na

aprendizagem do processo de leitura e escrita era feito incialmente de forma
oral e, depois, desenhavam sobre suas falas. A escrita nesse momento ainda
não era prioridade, pois meu objetivo era sempre escutar meus alunos e
perceber como se expressavam oralmente. Assim, através da música, jogos,
brincadeiras, recontar as histórias lidas, entre outras atividades, que
proporcionasse o desenvolvimento da oralidade nessa fase de aprendizagem.
Entre os anos de 1984 e 2013 passei minha vida profissional nessa mesma
instituição, nos três primeiros anos, como professora auxiliar de classe e entre
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1987 e 2013 como professora do primeiro ano do ensino fundamental das
séries iniciais. Ingressei na escola pública como contratada pela Lei nº 650 no
ano de 2009 na Prefeitura de Santos como professora na Educação Infantil até
o ano de 2011. Ainda em 2009, já estava aposentada da rede privada aos 49
anos de idade, no entanto, mantive o vínculo com essa instituição até o ano de
2013 como já citado anteriormente. Em 2012, como professora adjunta do
Ensino Fundamental I, fui aprovada em concurso público como estatutária,
cargo em que permaneço até os dias atuais.
Atuar nas duas escolas estava muito difícil e, como já estava
aposentada da escola privada, resolvi pedir demissão no final do ano de 2013.
Conciliar horários e realizar um trabalho de qualidade ficava difícil. Portanto,
tudo que sei aprendi no Colégio Stella Maris, lugar também em que meus filhos
tiveram uma excelente formação. Minha gratidão é eterna e, ao sair da
instituição, senti-me realizada com todas as oportunidades, conquistas,
amizades e, principalmente, todo aprendizado nessa privilegiada trajetória.
Seguindo minha escolha, na busca de iniciar um novo e diferente
compromisso com a educação agora em escola pública, achava que com
minha experiência em sala de alfabetização durante tantos anos estava
suficientemente pronta para atender a todos os alunos dessa escola e enfrentar
todas as diversidades que poderiam surgir. No entanto, no percurso desse
período, ou seja, em nove anos percorridos como professora da rede municipal
de Santos, fui percebendo que, apesar de minha longa trajetória e experiência
como profissional na alfabetização de crianças, precisava compreender e
acima de tudo aceitar essa nova realidade de escola, com muitos desafios e
necessitando de minha parte não apenas de um preparo pedagógico, mas
principalmente de uma boa estrutura emocional para dar conta da
complexidade com que nosso sistema educacional nos apresenta atualmente.
Dessa maneira, fui aprimorando minha prática, observando e refletindo sobre
como melhor atuar nessa nova realidade.
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1.2 Prefeitura Municipal de Santos: uma Mudança em Minha Vida
Profissional
Ingressar em uma realidade totalmente diferente foi uma decisão difícil,
mas conhecer novas propostas, ter outras perspectivas de vida na profissão,
levaram-me a prestar um concurso público. Em 2009 ingressei como celetista
(Lei nº 650) na Rede Municipal de Santos como professora adjunta na
educação infantil. Atuei durante dois anos e meio. Em 2011, prestei concurso
para professora adjunta, cargo em que estou trabalhando até hoje. Nessa nova
realidade, tenho a oportunidade de conhecer várias escolas e atuar em
diferentes séries, o que me proporcionou uma visão das características de
cada uma com suas peculiaridades, passando, assim, por vários bairros da
cidade. Entre os anos de 2012 e 2018, ocupei o cargo de professora substituta
em várias séries do 1º ao 5º ano. Em 2012 e 2013, como professora substituta
eventual, substituí professores das séries iniciais do ensino fundamental nas
suas folgas/ausências em várias escolas. Em 2014, já permaneci durante o ano
letivo como professora substituta no 5º ano. Em 2015 e 2016, trabalhei na
recuperação de alunos nas aulas do Projeto Mais Educação. Em 2017, atuei
como professora substituta no 1º ano e, em 2018, exerço o cargo de professora
substituta no 2º ano. Durante esse período nem pensava em cursar o
mestrado profissional, mas já havia um interesse e a curiosidade em pesquisar
como eram as práticas das professoras em sala de aula, principalmente nas
séries iniciais do ensino fundamental e como as crianças aprendiam todo o
processo de leitura e escrita nessas séries. Assim, observava diariamente por
interesse próprio todas as atividades dos alunos, seus comportamentos, suas
competências, suas inseguranças, suas fragilidades e as muitas dificuldades
que encontravam, pois percebia que chegavam ao 3º ano das séries iniciais
sem aprender aspectos básicos da leitura e da escrita. Dessa forma, fui
percebendo e sentindo de perto todos os problemas junto às professoras. Cada
profissional tem um perfil. Eu percebia que muitas professoras se dedicavam e
eram competentes, outras estavam inseguras em executar a sua função; em
meu ponto de vista, mais do que dedicação, era preciso ter boa formação e
principalmente a competência para lidar com as diversidades e problemas da
escola.
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Nas palavras de Nóvoa, a evolução da sociedade especialmente
projetada na educação e na escolaridade obrigatória em geral, conduz a
indefinições de funções e o professor cada vez mais precisa dar respostas a
estas questões (NÓVOA, 1999, p. 67).
Durante minha experiência como professora substituta em várias séries,
foi possível observar ser necessária a troca de saberes, principalmente no
início da aula. Porém, em outra perspectiva, é de imensa importância haver
interação

entre

professor

e

aluno

não

apenas

eventualmente,

mas

constantemente. Para isso ocorrer mais facilmente, procurava atrair meus
alunos para a aula, iniciando-as, por exemplo, com uma conversa informal, o
que levava as crianças a perceberem que algo novo iria acontecer. Com essa
postura, passavam a escutar mais a minha fala e, assim, permitiam uma
aproximação de diálogo para conhecê-los melhor, inclusive alguns casos
familiares ou problemas da própria escola. Dessa maneira, as crianças
sentiam-se acolhidas em suas vivências ou experiências, visto que a escuta
sempre aproxima. Tal postura muda a relação e estabelece, muitas vezes, um
vínculo, uma aproximação que vem a ser de extrema importância. Não adianta
passar “lições” na lousa e não estabelecer esse vínculo previamente, pois é
condição essencial para que haja aprendizado. Quando entrava nas salas de
1º ano para substituir, era interessante observar que as crianças abriam seus
cadernos e ficavam aguardando a minha orientação. Eu sempre pedia para
fecharem e todos ficavam muito espantados. Essa reflexão corrobora o que
tenho observado nas salas de aula, pois muitos profissionais colocam muitas
atividades na lousa para seus alunos, e esses copiam muitas vezes
mecanicamente todas as lições. Isso me incomoda até hoje, mas, por outro
lado, a falta de material também leva o profissional a permanecer com práticas
que podem gerar resultados não muito satisfatórios. Além disso, os livros
didáticos não são, algumas vezes, coerentes com os conhecimentos prévios
dos alunos da série em que se atua. A maioria dos professores utiliza muito
pouco todo o conteúdo abordado nesse material. Sob outro ponto de vista,
muitos profissionais que enfrentam dificuldades no ensino da leitura e escrita
com seus alunos não sabem se seguem uma formação construtivista ou se
seria mais produtivo trabalhar com método para alfabetização. Os professores
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andam confusos, mesmo com a oferta de cursos de formação e com a
proposta do PNAIC (Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa) para a
alfabetização nas séries iniciais. O desafio de todo educador é tentar mudar
essa realidade e deixar claro, principalmente nas séries iniciais, que os alunos
devem ter autonomia para desenvolver suas habilidades leitoras e escritoras.
Isso serve de pilar para os demais anos de escolaridade à frente.

[...] sem negar a incontestável contribuição da mudança
de paradigma, na área da alfabetização, em direção à
descoberta do sistema alfabético, é necessário,
entretanto, reconhecer que essa mudança conduziu a
alguns equívocos e a falsas inferências [...] podem
explicar a perda da especificidade do processo de
alfabetização [...] privilegiando-se a faceta psicológica da
alfabetização, obscureceu-se sua faceta linguística –
fonética e fonológica (SOARES, 2004, p. 11).

Nas palavras de Morais, se o objetivo é alfabetizar todas as crianças em
boas condições para cada uma, a decisão política deve ser preparar para a
leitura pelo menos no último ano da educação infantil (5 anos):
[...] alfabetizar durante o 1º ano escolar (entre 6 e 7
anos), assegurando que o aluno ao fim do 1º ano possa
ler e escrever com autonomia textos típicos de sua idade
(não particularmente de seu meio social)” (MORAIS,
2014, p. 55-56).

Atualmente, muitos alunos chegam ao 5º ano com vários problemas de
aprendizagem na leitura e escrita, e isso requer uma reorganização do trabalho
pedagógico que, muitas vezes, pode tornar-se muito difícil, dependendo do
contexto que o professor enfrenta dentro da escola. Essa situação ficou
evidenciada quando precisei assumir o 5º ano em 2014, que me foi atribuído.
Nesse momento estava enfrentando uma situação nova em minha vida, pois
quando se é professor adjunto não se pode escolher a série com que mais se
identifica. Sendo assim, precisei assumir esta série. Eram 35 alunos, muitos
deles necessitando recuperar o processo de alfabetização. Mais da metade das
crianças não dominavam o processo de leitura e escrita ainda nesta série. Foi
um ano em que não tive apoio da direção para alfabetizar esses alunos. No
ponto de vista da diretora, era necessário ministrar apenas o conteúdo de 5º
ano. Ela alegava não haver tempo para recuperar. Ainda questionei, mas não
tive escolha. A classe tinha duas crianças com TDAH (Transtorno de Déficit de
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Atenção e Hiperatividade), que não conseguiam desempenhar suas tarefas.
Andavam e falavam sozinhas e com os colegas o tempo todo. Não realizavam
as

atividades,

pois

não

havia

mediador.

Necessitavam

de

um

acompanhamento individualizado e prejudicavam a sala como um todo. Fiquei
muito frustrada e cansada de tanto me esforçar, mas as condições que precisei
enfrentar não favoreciam a evolução de todos os alunos. No final do ano, a
maioria desses jovens foram para o fundamental II. Nos anos de 2015 e 2016,
realizei um trabalho com recuperação de alunos com dificuldades de
aprendizagem na leitura e na escrita, conseguindo um bom resultado com as
crianças que davam continuidade ao projeto até o final do ano. Muitos desses
alunos precisavam de um acompanhamento mais individualizado para sanar
suas dificuldades no processo de leitura e escrita para conseguirem dar
continuidade em suas vidas escolares na sala regular. Em 2017, assumi um 1º
ano e comecei a buscar diferentes propostas de trabalho com auxílio de minha
experiência como professora alfabetizadora. Fiz a sondagem inicial e constatei
que mais da metade da sala não conhecia o alfabeto e também não tinham
noção de quantidade. Muitos desses alunos vinham de projetos vinculados à
rede municipal. Assim, explorei bastante o lúdico, diariamente trabalhando a
oralidade em diversas situações, principalmente, por meio de histórias,
cantigas, parlendas, adivinhas, brincadeiras etc. Confeccionei diversos
materiais (alfabeto móvel) para todas as crianças. Houve avanço de muitos
alunos, mas, infelizmente, a classe ficou muito prejudicada com as condições
de trabalho, porque mais uma vez havia alunos que necessitavam de um
acompanhamento individualizado para conseguir assimilar os conceitos
trabalhados. Portanto, com uma classe numerosa, ficou muito difícil (sozinha)
dar todo esse acompanhamento. Dessa vez, precisei me afastar no final do
ano. Um desses alunos que não acompanhava a turma nas atividades de sala
de aula fugia da classe todos os dias, deixando-me muito preocupada e
doente. Fiquei de licença por dois meses, fato que nunca tinha ocorrido em
minha vida profissional. Agora, em 2018, estou com o 2º ano. Uma classe
muito boa e produtiva. A maioria está lendo e estão muito interessados em
aprender. Nessa sala, existem dois casos de alunos que apresentam
características muito semelhantes, no entanto, um deles tem laudo de TDAH e,
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atualmente, não temos mediador para esse transtorno. O outro caso é de uma
criança que se encontra na fase pré-silábica e apresenta muita dificuldade para
aprender. Sua mãe chegou a relatar que, no ano anterior, pouco frequentou a
escola.
São crianças que, mesmo que lhes ofereçamos atividades diferenciadas
em sala de aula, necessitam constantemente da presença do professor; caso
contrário, dispersam-se e perdem o interesse rapidamente. Mais recentemente,
em meados do mês de maio, entrou uma nova aluna e, após sondagem inicial,
constatei que se encontrava na fase pré-silábica. No entanto, após alguns
meses, com algumas atividades e orientações diferenciadas, ela já consegue
realizar algumas tarefas de leitura e escrita e aos poucos está caminhando
para acompanhar a turma. Seu interesse é muito bom, o que favorece muito
sua aprendizagem. Diante dessas circunstâncias, o andamento do processo de
alfabetização e letramento de meus alunos caminha respeitando as
especificidades de cada um e, ao mesmo tempo, garantindo espaço para que
as atividades com o grupo classe amplie as capacidades e os conhecimentos
de todos. Tenho observado nesses anos os profissionais que atuam nas séries
do ensino fundamental, com problemas relacionados à falta de mediador e
principalmente para crianças com TDAH, casos que precisam de orientação
contínua, uma vez que são crianças que se dispersam com muita facilidade,
necessitando de um trabalho específico para que tenham avanço em seus
saberes, não prejudicando a si mesma ou a classe como um todo. Infelizmente,
neste real contexto da proposta inclusiva (que justifica a importância de se ter
um mediador), não temos mais esse cuidado com tais crianças, prejudicando
tanto o profissional que atua com toda a sala como a própria criança que não
consegue ficar atenta às atividades propostas. Cabe ressaltar serem casos que
não se limitam a uma criança apenas em sala, visto existirem crianças que
apresentam laudo e outras sem um diagnóstico oficial, o que também requer
um olhar e trabalho diferenciado. Acredito que, aos poucos, muitas dessas
crianças conseguem acompanhar o ritmo da classe, mas durante o ciclo de
alfabetização, o trabalho é complexo e individualizado. Nesse sentido, o
profissional fica muito dividido e encontra muitas dificuldades em estabelecer
sozinho a melhor conduta. Muitas vezes, precisa caminhar mais lentamente,
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principalmente no processo de leitura e escrita, deixando até de oferecer um
ensino de melhor qualidade. Essa questão principalmente, somada à da
progressão continuada, também vem a ser a causa de muitos problemas na
escola.
Não importa a realidade em que atuei, seja na educação na rede
privada, seja na pública, minha formação profissional foi a mesma e minha
conduta também. Antes de tudo, é preciso diagnosticar as necessidades dos
alunos, respeitando não só os contextos culturais, sociais, afetivos, como
também o nível de seus conhecimentos em leitura e escrita. Mas, algumas
vezes, encontro muitas dificuldades em executar um trabalho digno com meus
alunos. Um exemplo dessa situação é quando o profissional precisa de ajuda
da equipe gestora e não consegue, ficando sozinho com toda responsabilidade
para resolver determinado problema. Dependendo da escola em que se atua,
existe ou não essa colaboração; porém, quando isso não ocorre, as condições
de trabalho ficam difíceis, podendo gerar problemas emocionais no docente ou
mesmo outras patologias causadas pelo enfrentamento desses problemas.
Procuro ser a mesma professora de antes. Claro que as condições atuais são
bem diferentes, mas, mesmo assim, estou confiante em cumprir minha missão.
Dentro de cada escola existe uma clientela com características próprias que
devem ser respeitadas e valorizadas. Perceber as dificuldades e as diferenças
nessas crianças é importante, pois nem em todo lugar é possível trabalhar da
mesma forma, sendo necessária uma reflexão sobre como alfabetizar os
alunos a partir do 1º ano, para que cheguem ao 3º ano do Ensino Fundamental
alfabetizados. É imprescindível garantir que todos os estudantes tenham
acesso ao conhecimento e avancem nas suas aprendizagens. Assim:
[...] na perspectiva de uma escola justa que possibilite à
criança a aprendizagem não só da leitura e da escrita de
palavras isoladas, mas da leitura e produção de textos,
cumprindo a alfabetização a sua dimensão política e
pedagógica, por meio da igualdade de oportunidades,
considerando a diversidade de processos de
aprendizagem e respeitando a heterogeneidade das
turmas (BRASIL, 2012c, p.6).

Mesmo com a ocorrência de problemas na aprendizagem da leitura e da
escrita nas séries iniciais do ensino fundamental, é possível que o professor
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possa recuperar esses alunos com a ajuda de ações diversificadas e
proporcionadas fora do período escolar de estudos, como que ocorreu nas
aulas de reforço do Programa Mais Educação. Neste, alunos de 3º, 4º e 5º
anos apresentam dificuldades no processo de aprendizagem da leitura e da
escrita, necessitando de um acompanhamento que favoreça o resgate de seus
saberes e recuperação de sua própria autoestima. Sendo assim, procurei
diagnosticar inicialmente os conhecimentos prévios de cada um para conseguir
dar prosseguimento no processo de leitura e escrita de todos esses alunos.
Utilizei várias intervenções, dando bastante ênfase inicialmente à leitura e
posteriormente à escrita. Dessa forma, aos poucos, esses alunos foram
evoluindo progressivamente em seus estudos, assim acompanhando o ensino
no curso regular em seus anos de escolaridade.
1.3 Projeto Mais Educação – um Espaço para Aprendizagem e Reflexão
O Projeto Mais Educação teve um significado muito importante, uma vez
que tive a oportunidade de colocar meus conhecimentos e práticas como
alfabetizadora na recuperação de alunos do 3º ao 5º ano e sua relação com a
leitura e a escrita. Esse projeto ocorreu nos anos de 2015 e 2016, quando dele
participei no sentido de resgatar princípios que já faziam parte de minha
formação em escola católica. Fez-me sentir, como cita Silva (2012), que entre
mim e Deus, no entanto, a relação é de alteridade. Meus

alunos

precisavam

resgatar valores perdidos no tempo. Só pelo amor e dedicação se torna
possível perceber e acreditar no potencial de cada um, configurando tal relação
de alteridade. Precisavam de motivação para aprender e havia uma conversa
sempre no início da aula. Sentir o que cada criança estava fazendo ali, como
viviam, seus sentimentos, se estavam entendendo aquela proposta de trabalho
e o que dela poderia resultar. Essa consciência era importante porque alguns
apresentavam imaturidade e precisavam entender que o tempo estava
passando e não poderiam perder a oportunidade de aprender, ou seja, que
poderiam mudar essa condição de não conseguir ter sucesso em seus estudos.
E assim, caminhamos no dia a dia, todos eram encaminhados no contraturno,
mas, no decorrer do ano, muitos alunos não conseguiam uma organização de
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horários e uma boa frequência, prejudicando, dessa forma, o andamento da
recuperação.
Para se ter uma ideia, minha lista no início do ano era de 35 alunos,
divididos em dois períodos. Em meados do primeiro trimestre, apenas a
metade vinha para a recuperação e, no decorrer do ano, esse número diminuía
gradativamente. Os que conseguiam ter bom aproveitamento eram assíduos e
superavam as dificuldades de leitura e escrita, tendo sido recuperados também
sua autoestima que sempre permaneceu baixa diante das dificuldades
encontradas em sala de aula. As atividades utilizadas eram individualizadas e
cada criança estava em um nível de escrita, tornando-se necessário resgatar
conteúdos anteriormente não trabalhados como no caso da leitura, produção
de texto, escrita das letras e conhecimento de suas diferentes formas. Muitos
alunos dos 4º e 5º anos encontravam-se no nível de escrita alfabético, mas
enfrentando problemas ortográficos e de escrita, não dominando o traçado
convencional da letra cursiva, o que ocasionava muita confusão em suas
leituras e escritas.
Nas palavras de Cagliari e Cagliari (2004), muitos professores
alfabetizadores não se dão conta do problema que seus alunos enfrentam ao
tentar ler uma palavra do quadro com a letra cursiva, pois não estão
familiarizados o suficiente com esse tipo de letra para terem autonomia na
realização da tarefa tanto na escrita como na leitura.

Enfim,

identificar

as

letras que aparecem escritas em palavras nem sempre é uma tarefa fácil e
pode causar confusões, erros e mal-entendidos. Outro recurso que utilizei na
recuperação desses alunos, em especial os de 3º ano, foi a utilização de jogos
para

que

pudessem

refletir

sobre

o

sistema

de

escrita

alfabético,

principalmente em suas dificuldades relacionadas ao som. Nesse sentido, os
jogos que estimulam a “consciência fonológica” são poderosos aliados. Em
uma das escolas, havia esse material disponibilizado e aproveitei para explorar
e proporcionar momentos de prazer, ampliando e socializando seus saberes
com os colegas. Alguns desses jogos são: bingo dos sons iniciais, troca letras,
bingo da letra inicial, palavra dentro de palavra entre outros.
Defendemos que muitos alunos não aprendem, porque necessitam de
um trabalho mais individualizado e diferenciado, de modo a requererem uma
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avaliação dos problemas de leitura e escrita não observados anteriormente.
Muitas dessas crianças na recuperação não mostram uma dificuldade, mas,
por algum motivo, ficaram sem aprender o conteúdo necessário no processo de
alfabetização para dar sequência em seus estudos.
O trabalho de recuperação foi uma experiência muito rica, pois veio
confirmar o que já havia observado nas salas de aula como professora
substituta, ou seja, valorizar questões da alfabetização tanto na leitura como na
escrita que anteriormente ficava fragmentado e deixando lacunas, dessa forma,
dando margem ao surgimento da dificuldade no ano em curso e,
consequentemente, no ano seguinte. Quando o professor está envolvido em
sua prática e quer atingir bons resultados, busca caminhos com outros colegas
da profissão para dar conta de seus problemas, mas somente isso não é
suficiente, precisa estudar, ampliar seus conhecimentos para atuar com
segurança.
1.4 Mestrado: o Grande Desafio
Em 2016, entrei no mestrado profissional da UNIMES, universidade que
deu minha formação no curso de pedagogia nos anos de 1980. Foi muito bom
e emocionante estar voltando a estudar na mesma instituição, agora como
profissional. Nesse momento, a pesquisa vem proporcionando em minha vida
profissional e mesmo pessoal, um envolvimento maior com a teoria, que, unida
à prática, me fortalece e amplia novos caminhos e saberes para que eu possa
enfrentar melhor as diversidades e complexidade encontradas na escola
pública. Minha experiência de 35 anos como professora alfabetizadora ainda
requer muita reflexão e persistência em meus estudos. Considero o mestrado
um grande estímulo para continuar estudando e aprimorando meus
conhecimentos. No início pensei em desistir e abandonar o curso, mas
felizmente fui motivada por várias pessoas, principalmente professores e
coordenadores do mestrado. Dessa maneira, segui em frente e, no decorrer do
tempo, fui tendo contato com as disciplinas, que me proporcionaram uma visão
mais ampla dos problemas da escola e do professor. Procurei

o

mestrado

inicialmente com muitas questões, saber como as práticas construtivistas
estavam sendo trabalhadas em sala de aula, dúvidas quanto ao método a ser
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utilizado em sala de aula na alfabetização dos alunos das séries iniciais e,
principalmente, procurar observar o que fazem as crianças da escola pública
chegar ao 3º ano das séries iniciais sem dominar a leitura e a escrita. No
decorrer dessas leituras, pude constatar que já fazia e trabalhava muito
próximo de muitas propostas construtivistas e, principalmente, com a zona de
desenvolvimento proximal de Vygotsky. Minha preocupação era que meus
alunos pudessem avançar cada vez mais em suas inferências relacionadas à
leitura e a escrita. Realizava trabalhos semanais com pesquisas de animais e
ampliávamos os conhecimentos com base nas curiosidades trazidas de casa
para expor aos amigos da classe. A oralidade era estimulada constantemente
em diversas atividades como: histórias, brincadeiras, danças, dramatizações
cantadas, músicas, poemas, rimas, parlendas, adivinhações, pesquisas em
revistas de letras, desenhos para aumentar o vocabulário, entre outras
atividades que impulsionavam os alunos a uma reflexão sobre o que estavam
aprendendo. Embora trabalhando com o método silábico, estava sempre
buscando outras formas de enriquecer o trabalho. A sistematização do método
adotado era praticada de forma lúdica o tempo todo e, principalmente com o
auxílio da psicanálise dos contos de fadas de Bettelheim (2001), que
impulsionava um trabalho contextualizado e muito rico, pois os contos faziam
meus alunos vivenciar situações que ajudavam no seu crescimento e
amadurecimento

emocional

como

cito

ao

explicar

sua

importância:

desenvolvem a capacidade de fantasia infantil; fornecem escapes necessários
falando aos medos internos da criança, às suas ansiedades e ódios, seja como
vencer a rejeição (como em “João e Maria”), ou os conflitos edípicos com a
mãe (como em “Branca de Neve”), ou a rivalidade com irmãos (como em
“Cinderela”), ou sentimentos (como em “As três plumas”). Nesse

sentido,

o

mestrado veio mostrar que eu já estava no caminho certo, que minha vida
profissional já havia me proporcionado muitos dos saberes que faziam parte de
meu cotidiano nas escolas. Agora, durante as aulas e com leituras pesquisadas
e oferecidas durante o curso, ia aos poucos conseguindo identificar e analisar
minhas práticas e também a dos outros professores tanto nas escolas como
em meu projeto de pesquisa. Dessa maneira, conseguia ter uma perspectiva
mais ampla, ou seja, com “novos olhares” e principalmente fundamentada em
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novos autores.

Nessa direção, minha experiência na prefeitura favoreceu a

busca do meu problema que, de alguma forma, já se refletia, muitas vezes, em
minha prática em sala de aula durante os anos na escola privada. Essa escola,
embora acompanhando e até de certa forma colocando em prática os novos
estudos, permanecia com metodologias consideradas tradicionais. Tal postura
me causava certa insegurança na realização de minhas práticas, pois, apesar
de

obter

excelentes

resultados

com

meus

alunos

no

processo

de

aprendizagem da leitura e da escrita, ainda sentia muita necessidade de
melhorar principalmente meus conhecimentos teóricos.
Agora mais recentemente, tendo acompanhado de perto os problemas
na alfabetização enfrentados pelos professores nas escolas públicas, tive
interesse em pesquisar sobre as causas das dificuldades de aprendizagem da
leitura e da escrita dos alunos do 3º ano do ensino fundamental com base em
minhas práticas e experiência docente, aliada às vivência dos professores
envolvidos nos grupos de discussão. Também é importante conhecer como se
constroem as práticas pedagógicas frente aos obstáculos observados no
processo de alfabetização nas séries iniciais do ensino fundamental. Dessa
forma, fiquei intrigada para investigar como os professores alfabetizadores
estão enfrentando essas dificuldades em seu cotidiano na escola e o que
fazem para solucioná-las.
Nesse sentido,

venho observando,

desde 2012,

a

atuação

e

desenvolvimento na aprendizagem dos alunos do 1º ao 5º ano. Agora, mais
especificamente em minha pesquisa com os professores do 3º ano, em que os
alunos apresentam muitas dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita,
noto um percurso em que as crianças, como consta na proposta do PNAIC,
devem

estar

alfabetizadas

e

consolidadas

todas

suas

capacidades,

conhecimentos e atitudes relacionadas a cada componente curricular, em
especial da leitura e da escrita, até o final deste mesmo ano.
Paralelamente a essa pesquisa e minha prática na escola da rede
pública com alunos das séries iniciais, as disciplinas estudadas no mestrado
auxiliaram bastante na evolução de meus conhecimentos, cada uma com sua
especificidade, colaborando para um ajustamento de ideias e conhecimentos

42

cada vez mais amplo. Porém, infelizmente, não foi possível o aprofundamento
no estudo de cada uma das disciplinas, pois o tempo era muito pequeno para
tanta riqueza de conteúdo a ser trabalhado, refletido e estudado. Disciplinas
como: “Desenvolvimento e Aprendizagem – o lúdico no ensino fundamental”
veio ao encontro das minhas práticas cotidianas, mostrando que o lúdico pode
estar presente em vários momentos da aula. A disciplina de “Ensino: teorias da
aprendizagem e inclusão” favoreceu entender melhor e aprofundar conceitos
importantes sobre a prática da inclusão efetiva, respeitando as particularidades
dos alunos inclusos nas salas regulares em que estão matriculados.
A disciplina “Interdisciplinaridade na formação docente” destacou
aspectos teóricos muito valorizados e de muita relevância em minha
experiência profissional, para dinamizar a abordagem dos diferentes conteúdos
de forma mais contextualizada. Já as “Políticas Públicas e Metodologia da
Pesquisa” me proporcionaram saberes que antes ficavam nebulosos e sem
vivência na prática, pois tive pouco contato com a gama de documentos legais
que regem a educação em seus diversos aspectos e modalidades.
Com relação às atividades complementares em 2016, participei como
ouvinte

nas

XVI

Jornadas

Trasandinas

de

Aprendizaje

-

Educação

Emancipatória na América Latina, com apresentação de pôster, sobre o Tema:
“Considerações sobre as práticas pedagógicas no processo de alfabetização
nas séries iniciais” no Centro Universitário Assunção em São Paulo.
Participante ouvinte da 28ª Edição – Semana da Educação – Professor Paulo
Freire. Fiz parte, ainda, dos varais do meu quintal: “Diálogos entre a escola,
família e leitura” na Prefeitura Municipal de Santos e Palestra referente à
Semana Acadêmica: “A educação e as reformas: Avanço ou Retrocesso?” na
Universidade Metropolitana de Santos. Em 2017, participei do XIX Congresso
Mundial de Educadoras e Educadores Sociais com apresentação de pôster
sobre o Tema: “A importância do lúdico na aprendizagem nas séries iniciais do
ensino fundamental” em Campinas-SP. Tomei parte também do IX COBRIC
(Congresso Brasileiro de Iniciação Científica), com apresentação de dois
pôsteres sobre os Temas: “A presença do lúdico no processo de alfabetização
nas séries iniciais no ensino fundamental: o estado da arte na literatura
especializada entre 2013 e 2016” e “As políticas públicas que fundamentam a
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educação em tempo integral: experiências com o Programa Mais Educação”,
na Universidade Santa Cecília em Santos. Participei ainda de sete defesas
públicas da primeira turma e uma defesa pública da segunda turma do
Mestrado Profissional Práticas Docentes no Ensino Fundamental. Mais
recentemente, publiquei trabalho completo em periódico nacional - Revista
Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura do Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), v. 6, n. 13 – dezembro
de 2017, no qual destaco a importância das obras de Paulo Freire no contexto
da educação básica. Meu objetivo com o mestrado era finalmente conseguir
garantir mais conhecimentos teóricos para que minha prática pudesse melhorar
e aprimorar cada vez mais meus conhecimentos e ações pedagógicas, visto
que a problemática referentes às dificuldades de aprendizagem na leitura e na
escrita já vinham sendo percebidas em minha trajetória como professora
adjunta na rede pública de ensino.
Como já descrito anteriormente, venho pesquisando as práticas desde
2012, quando comecei a percorrer várias escolas e séries diferentes, ora
substituindo eventualmente, ora assumindo salas. O que veio fortalecer minha
pesquisa foi realmente essa prática.
É importante ressaltar os dois anos em que tive oportunidade de atuar
no Projeto Mais Educação, recuperando alunos do terceiro ao quinto ano das
séries iniciais. Isso me favoreceu uma prática mais próxima aos alunos com
dificuldades na leitura e escrita a partir do terceiro ano das séries iniciais. No
que se refere ao curso, muitos autores apresentados e pesquisados foram de
real importância para o meu crescimento. Quando estava realizando algumas
leituras de determinados autores, tinha a sensação de que eles estavam na
sala de aula comigo e sabiam tudo que estava ocorrendo. Fui cada vez mais
ficando estimulada em minhas leituras. Apresentavam as dificuldades e, ao
mesmo tempo, questões que, além de fazer refletir, nos conforta em saber o
que acontece na escola. Em suas obras, apresentam a realidade das salas de
aula como se estivessem em meu lugar, sentindo as dificuldades e
apresentando questões que nos fazem pensar e nos auxilia ao notar que
escrevem e sabem exatamente o que o que acontece na escola. Autores como
Mendonça, Morais, Nóvoa, Soares, Cagliari, Freire, Ferreiro, Mortatti, Fontana
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e Cruz, entre muitos, ampliaram meus conhecimentos, ajudando-me a ter mais
segurança e entendimento das questões que me incomodavam em minha
prática.
Considerando que muitos alunos chegam com problemas na leitura e na
escrita no final do ciclo de alfabetização, é importante que estas dificuldades
sejam levantadas para que possam ser feitas as intervenções necessárias para
melhoria da aprendizagem nesses aspectos.
A hipótese que norteia o trabalho está centrada na forma com que os
professores trabalham em cada ano de escolaridade na alfabetização e as
lacunas deixadas neste ciclo, que geram as dificuldades na aprendizagem da
leitura e da escrita. Outro aspecto relevante da minha vivência no mestrado foi
poder ter mais acesso aos documentos legais que regem a educação nas
diferentes esferas de governo, para com isso me amparar legalmente sobre
como a educação deve ser proposta.
O próximo capítulo apresenta as transformações que foram ocorrendo
na educação e na alfabetização, à luz das legislações brasileiras no decorrer
da história do país.
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2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO E
DA

ALFABETIZAÇÃO

(FEDERAIS,

ESTADUAIS

E

DO

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP)
Sabemos como começa a Declaração Universal dos
Direitos Humanos: Todos os seres humanos nascem
livres e iguais em dignidade e em direitos”. Mas também
sabemos que, apesar da boa intenção dos seus autores,
os seres humanos não nascem e nunca se tornam livres
e iguais (MORAIS, 2014).

A educação brasileira, durante muitos anos em sua história, foi privilégio
de uma minoria. Apenas se popularizou após a Proclamação da República. A
partir desse momento, surge a necessidade da criação de políticas públicas
para direcionarem as ações educacionais no cenário social (LUZURIAGA,
1981). Sobre esse aspecto, Saviani (2008) destaca que as elites das
sociedades da época eram contra a oferta da educação pública para os
membros da população. A ideia de popularizar a educação era considerada por
poucos como um mecanismo para resolver o problema do analfabetismo e das
desigualdades sociais. Para ele,
[...] ao longo da primeira república, o ensino permaneceu
praticamente estagnado, o que pode ser ilustrado com o
número de analfabetos em relação à população total,
que se manteve em altos índices (SAVIANI, 2008).

2.1 Breve Histórico das Políticas Públicas Educacionais nas Esferas
Federal, Estadual e da Cidade de Santos-SP
A educação brasileira passou por muitas transformações no decorrer
dos anos, principalmente a partir do momento em que foi considerada como
direito fundamental de todo cidadão pelos termos da Constituição Federal de
1988, de modo que:
[...] A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205.).
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O Estado deve garantir a oferta obrigatória dos anos de escolaridade do
ensino fundamental que, nessa época, era composto de oito séries e a
possibilidade de existir vagas para anos anteriores e posteriores a estes, como
menciona o artigo 208 da Constituição:
[...] I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria; II - progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio; [...] IV - atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de
idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do educando [...] (BRASIL,
1988, art. 208).

Saviani (2013) destaca que os princípios dispostos na Constituição de
1988 acerca da educação são de extrema importância não apenas para sua
valorização no país, como também para melhorar a qualidade do ensino e a
oferta de vagas na educação básica, sendo eles:
[...] igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o saber;
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e
coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino; gratuidade do ensino em estabelecimentos
oficiais; valorização dos profissionais de ensino,
garantindo, na forma da lei, planos de carreira para o
magistério público, com piso salarial profissional e
ingresso exclusivamente por concurso público de provas
e títulos; [...] gestão democrática do ensino público na
forma da lei; garantia de padrão de qualidade (SAVIANI,
2013, p. 213).

Antes da Constituição, a educação era marcada por fortes diferenças
entre as questões sociais que privilegiavam a formação de mão de obra pela
educação profissionalizante para a grande massa da população e poucos
tinham acesso à educação básica que preparava para o ingresso na educação
superior.
Nesse caminho anterior à Constituição, a educação brasileira não foi tida
como prioridade do poder público, mesmo com a criação da primeira versão da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961, de maneira que a educação
passou a ter um pouco mais de destaque no cenário nacional. Montalvão
(2010) relata que essa lei ter tramitou por 13 anos (1948-1961) no Congresso
Nacional até ser oficializada como documento legal. A LDB/61 foi criada por
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meio da Lei nº 4.024 em 20 de dezembro de 1961, sendo o primeiro
documento legal que tratava da educação no país, inspirada nos preceitos da
liberdade nos ideais de solidariedade humana e considerada já como direito de
todos os brasileiros (BRASIL, 1961).
Esta LDB foi um importante marco para o país como a primeira
legislação voltada à área educacional, entretanto ainda deixava muitas lacunas
no que se refere ao direcionamento das ações educacionais específicas,
principalmente voltadas para a primeira infância, a qual necessitava de olhares
mais atentos por parte do poder público. Esta LDB surge em um período em
que o país engatinhava rumo à industrialização, de modo que:
[...] neste processo de transformação da sociedade em
que se busca uma maneira de transformar também a
educação, pois, a partir de então, muda-se a estrutura da
base econômica da sociedade, e com essa mudança,
muda-se também as reivindicações por parte dos atores
sociais do momento em questão (RODRIGUES, 2012, p.
7).

Sobre o descaso da educação por parte dos governantes, Rodrigues
(2012) destaca o período da ditadura militar, de modo que a educação não foi
tida como uma das prioridades do governo:
A ditadura militar, por exemplo, foi uma prática de
governo autoritária que de 1964 a 1985, em busca de
combater a crise política e econômica que pairava sobre
o território brasileiro, pôs um peso sobre os direitos
humanos e sobre a democracia no país, exercendo uma
influencia direta aos diferentes grupos sociais, a
economia, a cultura e principalmente as instituições de
ensino (RODRIGUES, 2012. p. 5).

Nesse período de ditadura, não houve a oportunidade de um
pensamento crítico para os educandos e também em ter autonomia em suas
escolhas nas diversas funções da sociedade, “senão aquela função de
retroalimentar a economia do grande capital e os anseios dos tecnocratas de
então” (RODRIGUES, 2012, p. 12):
[...] à histórica resistência que as elites dirigentes opõem
à
manutenção
da
educação
pública;
e
a
descontinuidade, também histórica, das medidas
educacionais acionadas pelo Estado. A primeira
limitação materializa-se na tradicional escassez dos
recursos financeiros destinados à educação; a segunda
corporifica-se na sequência interminável de reformas,
cada qual recomeçando da estaca zero e prometendo a
solução definitiva dos problemas que se vão
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perpetuando indefinidamente [...] Esse movimento
prossegue no período republicano, patenteando-se
melhor aí o caráter pendular, pois, se uma reforma
promove a centralização, a seguinte descentraliza [...] e
assim sucessivamente (SAVIANI, 2008, p. 7).

O poder público dessa época não aumentou os investimentos em
educação na proporção necessária para promover maior acesso a educação
básica (SAVIANI, 2008). Após 10 anos da promulgação da LDB/61, surge a
LDB/71 criada em 11 de agosto de 1971 por meio da Lei nº 5692, reformulada
no Período da ditadura militar no país no intuito de fixar as Diretrizes e Bases
para o ensino de 1° e 2º graus, atualmente denominados de ensino
fundamental e médio, respectivamente (BRASIL, 1971). Veio para reformular
os sistemas de ensino desses anos de escolaridade para se encaixarem nos
novos modelos sociais do país naquela época e, segundo essa LDB, o
destaque maior foi para a educação tecnicista que prepara os jovens para o
mundo do trabalho a fim de fazer frente ao crescimento da mão de obra na
sociedade em desenvolvimento, como destaca Rodrigues.
[...] Isso tudo, portanto, influenciou na educação do país,
estipulando currículos voltados para a preparação
mecanicista do educando que não tinha escolhas a não
ser aquela em que todos deviam servir aos preceitos da
pequena, média e grande indústria; escolas motivadas a
propagar os motins ideológicos dos militares etc.
(RODRIGUES, 2012, p. 8).

A LDB de 1971 expandiu a oferta de educação para a população em
relação a sua versão anterior de 1961, mas não visava diretamente à formação
plena do indivíduo e sim à preparação para o mundo do trabalho conforme
referencia Teixeira:
[...] tivemos a outorga da lei nº. 5.692/1971, que trouxe
como inovações a extensão do ensino obrigatório de
quatro para oito anos com a incorporação do antigo
primário ao ginasial, a transformação de todo o ensino
médio, agora reduzido pra 3 ou 4 anos, em
profissionalizante; no campo do conteúdo programático,
vimos a desvalorização da formação humanista com a
retirada do currículo das disciplinas História e Geografia
que foram substituídas por Estudos Sociais e Educação
Moral e Cívica e forte destaque para a Educação Física
(TEIXEIRA, 2015, p. 72).
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Conforme cita Rodrigues, no período de vigência da LBD/71 ficou
evidente a imposição de uma proposta de escola em que o educando não teve
autonomia em suas escolhas e nem conseguiu desenvolver um pensamento
crítico e tampouco “o preparou para exercer funções diversas na sociedade,
senão aquela de retroalimentar a economia do grande capital e os anseios dos
tecnocratas de então” (RODRIGUES, 2012, p. 12). Esse cenário veio a mudar
apenas após o fim da ditadura militar e início da era democrática no país:
[...] percebe-se que as políticas públicas de educação no
Brasil foram criadas e desenvolvidas sempre com muitas
lutas e, na sua maioria, até por volta de 1980, com
poucas contribuições significativas, principalmente no
que se refere à educação pública de acesso e de
qualidade para todos. Apresentou ao longo do tempo a
dualidade, ou seja, a escola organizada e pensada para
os filhos da elite e outra escola para os filhos da classe
trabalhadora (BORDIGNON e PAIM, 2015, p.95).

Sapio (2010) descreve a Constituição Federal de 1988 como o primeiro
grande marco da educação brasileira, visto que este documento passa a
considerá-la como direito de qualquer cidadão. Portanto, tal direito deve ser
promovido

pelo

governo,

que

precisa

desenvolver

políticas

públicas

educacionais para oferecer gratuitamente educação de qualidade para grande
massa populacional. Segundo Saviani (2008), a nova era educacional se inicia
com o surgimento da Constituição de 1988 e culmina com outras legislações
posteriores.
De acordo com a Constituição de 1988, “a educação passa a ser direito
de todos e dever do Estado e da família, sendo indispensável para a formação
plena do cidadão em todos os seus aspectos” (BRASIL, 1988, art. 205). Ela
traz providências de como o poder público, nas suas diferentes esferas de
governo, irá se organizar para propor a educação nos diferentes anos de
escolaridade. Entretanto, Sapio (2010) destaca que a Constituição não
especifica como a prática educativa deve ser promovida, ainda fazendo uso
das LDBs antigas que não condiziam com as mudanças da época no novo
modelo democrático de sociedade desde o fim da ditadura militar. Desde

a

promulgação da Constituição em 1988, foi enviada ao Congresso nova
proposta de reformulação da LDB, que ficou pronta apenas em 1996 por força
da Lei nº 9394/96, a qual direciona a educação e dá maiores providências
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quanto

a

sua

promoção

na

sociedade

brasileira,

destacando

mais

detalhadamente alguns aspectos de como a educação deve transcorrer
(SAPIO, 2010).
A LDB de 1996 passou a indicar os aspectos que seriam relevantes para
abordagem no contexto da educação infantil, visando seu desenvolvimento
pleno, destacando os conhecimentos e as competências que se espera dos
alunos a cada ano de escolaridade. A escola passa ser considerada como o
centro das ações pedagógicas e, entre outras ações, dentro do contexto
educacional (BRASIL, 1996). Nesse sentido, Rodrigues considera que:
[...] nesta LDB, portanto, buscou-se pôr em prática um
projeto que visou superar o modelo de educação até
então vivenciado pelo brasileiro. Representou, no bem
da verdade, para a sociedade como um todo, um sinal
de basta aos ditames ditatoriais que por anos havia
sacudido a democracia brasileira, e com ela, também a
educação do país (RODRIGUES, 2012 p. 8).

As LDBs tiveram grande força para o desenvolvimento dos processos
educacionais no país e a esse respeito:
[...] foram três LDBs criadas para intermediar o percurso
tomado pela educação nacional, e, cada uma destas,
esteve envolvida num determinado contexto de
sociedade, estando atreladas, ainda, com as
constituições estipuladas para o modelo de sociedade e
de educação de cada momento (RODRIGUES, 2012, p.
6-7).

Mesmo com o impacto positivo da criação da LDB/96, a prática
educacional ainda carece de como a educação deve ser promovida nos termos
desse documento legal. Sobre isso,
pode-se perceber que [...] mesmo aquilo que
representou conquista para a escola pública não chegou
a produzir os resultados esperados, por falta de
salvaguardas e de garantia para sua efetivação
(SAVIANI, 2013, p. 215-216).

Outras políticas públicas e legislações educacionais vieram após estas e
passaram a dinamizar pouco a pouco a oferta de educação no país,
principalmente favorecendo ainda mais a aprendizagem eficiente e significativa
para a formação plena dos cidadãos, como destacam Bordignon e Paim
(2015), de modo que algumas delas são brevemente discutidas à frente. Em
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2001 surge o Plano Nacional de Educação ou PNE, inicialmente preconizado
na LDB de 96. Foi criado pela lei nº 10.172 e tem validade de dez anos desde
sua publicação. Propõe as diretrizes, os objetivos, métodos, avaliação dos
processos educacionais e sua gestão nas etapas da educação básica e em
cada ano de escolaridade, prevendo a disponibilização da educação em tempo
integral realizada em escolas de educação básica, da mesma forma como
mencionado pela Lei de Diretrizes e Bases anos antes, funcionando em dois
períodos do dia como possibilidade de envolver todas as dimensões da
pessoa, para que ela possa desenvolver suas potencialidades de acordo com
suas necessidades e da comunidade onde se insere (BRASIL, 2001). O PNE
foi reformulado em 2014 após a vigência do primeiro ciclo que se iniciou em
2001. Assim:

[...] após inúmeras discussões, cria-se o PNE 20142024, plano ousado especialmente no que tange a
alfabetização, mas que se depara com inúmeros
desafios, especialmente as que dizem respeito às metas
não alcançadas pelo plano anterior, pela desigualdade
regional que ainda assola a população brasileira na
questão do acesso à educação, bem como pela
valorização e qualificação dos profissionais da educação
(BORDIGNON e PAIM, 2015, p. 112).

O PNE de 2014 destaca as metas a serem atingidas nos próximos 10
anos para melhorar a qualidade da educação no país com destaque para
ampliar a oferta da pré-escola na educação infantil para todas as crianças de 4
e 5 anos de idade; universalização do ensino fundamental de 1º ao 9º para
todas as crianças entre 6 e 14 anos de idade; propor o aumento da oferta do
ensino médio para adolescentes de 15 a 17 anos; universalizar a matricula nas
escolas regulares para alunos com necessidades especiais e que nelas sejam
oferecido o atendimento educacional especializado, entre outros (BRASIL,
2014). Saviani (2008) destaca a importância de leis educacionais como a
Constituição de 1988, a nova LDB de 1996 e o Plano Nacional de Educação de
2001 como documentos legais que marcaram a política educacional no país,
mesmo diante das grandes descontinuidades no cenário social. Bordignon e
Paim (2015) descrevem o PNE como sendo:
[...] necessário para preencher lacunas previstas na LDB
e na Constituição, sendo metas e objetivos estabelecidos
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de forma plurianual para a educação
(BORDIGNON e PAIM, 2015, p. 102).

brasileira

Em 2003, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos
Deputados:
[...] entendeu que os esforços do atual governo para
erradicar o analfabetismo dos adultos apenas serão
bem-sucedidos, no longo prazo, se a alfabetização das
crianças se tornar a prioridade nacional da educação
(BRASIL, 2003, p.8).

Sobre isso foram discutidos aspectos das teorias e práticas de
alfabetização para auxiliar nos estudos dessa área no Brasil, além de tratar de
propostas para que o país conseguisse superar suas dificuldades em práticas e
políticas públicas a partir da criação de um espaço para o exercício
democrático do debate e do contraditório. Dessa forma, foi encomendado um
relatório que explicasse o avanço nas pesquisas científicas acerca dos estudos
da psicologia cognitiva da leitura (BRASIL, 2003, p.8). Esse

relatório

foi

elaborado pelos pesquisadores Fernando Capovilla, João Batista Araújo e
Oliveira,

Marilyn Jaeger Adams,

Claudia Cardoso-Martins,

Jean-Emile

Gombert, Roger Beard e José Carlos Junca de Morais, e serviu para eles
pudessem mostrar elementos norteadores que direcionassem a criação de
novas políticas e programas educacionais (BRASIL, 2003, p. 8).
As recomendações solicitadas estão divididas a longo e curto prazo. Em
longo prazo requerem políticas educacionais que assegurem às escolas
condições efetivas de funcionamento:
[...] os principais ingredientes dessas políticas são
comuns a qualquer sistema escolar eficaz: programas de
ensino claros, adequados e bem estruturados;
professores com formação científica atualizada,
adequada e comprovada, remuneração atrativa; insumos
básicos nas escolas; autonomia na gestão escolar e
avaliação externa. A longo prazo [...] políticas específicas
para alfabetização, especialmente referentes a
programas de ensino, provisão de materiais didáticos
adequados, certificação da qualidade dos professores e
instrumentos adequados de diagnóstico e avaliação dos
alunos (BRASIL, 2003, p. 11).

No ano de 2006, ocorre a reformulação do ensino fundamental que
passa a constituir-se de nove anos em vez de oito como no antigo regime
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educacional, tudo isso por força da Lei n° 11.274/06. Para isso ocorrer, um ano
de escolaridade da educação infantil, antes intitulado de “alfabetização”,
passou a integrar o ensino fundamental nas séries iniciais, que deveria se
iniciar aos seis anos de idade e finalizar aos quatorze anos na faixa etária ideal
de escolaridade (BRASIL, 2006b).
Essa lei de 2006 altera a redação dos artigos. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº
9.394/96, ampliando para nove anos a duração do ensino fundamental, com
matrícula obrigatória a partir dos seis anos. Seu artigo 5º estabelece que “os
Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para
implementar a obrigatoriedade para o ensino fundamental” (BRASIL, 2006a).
Mais adiante, vem à luz o Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional
(PDE), criado pelo decreto nº 6094 de 24 de abril de 2007, o qual passou a
determinar ações que promovessem a implementação do Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de
colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das
famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica
e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da
educação básica (BRASIL, 2007a). A lei nº 11.494 de 2007 cria o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) no intuito de
valorizar o trabalho dos profissionais da educação, defendendo também a
importância da educação em tempo integral como um valoroso meio de
promover a formação plena das crianças e adolescentes para a cidadania e
para o profissionalismo (BRASIL, 2007b).
Ao ligar de forma indissolúvel o desenvolvimento da educação à
valorização do Magistério, a Lei, no Art. 22, assegura:

[...] pelo menos 60% (sessenta
anuais totais dos Fundos
pagamento da remuneração
magistério da educação básica
rede pública (BRASIL, 2007b).

por cento) dos recursos
serão destinados ao
dos profissionais do
em efetivo exercício na

Saviani questiona a autenticidade desses pressupostos, afirmando que,
em muitas realidades, o professor ainda é mal remunerado e as condições de
trabalho são degradantes, mesmo quando o Município ou o Estado recebe
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significativa verba do FUNDEB para melhorar o salário dos profissionais da
educação e também a qualidade do ensino em cada realidade (SAVIANI, 2008,
p.14). Dessa maneira, é importante haver políticas educacionais que garantam
a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, aliado às condições
favoráveis de funcionamento da escola, disponibilização de recursos didáticos,
capacitação e remuneração dos profissionais da educação. Para proporcionar
a educação de qualidade para crianças, jovens e adultos, é necessário que ela
tenha a qualidade satisfatória para formar cidadãos plenamente, levando em
consideração a diversidade de alunos e as diferentes necessidades e
possibilidades de aprendizagem ao longo da vida. Desse modo, para a própria
Constituição Federal, a educação é um dos primeiros direitos para
desenvolvimento pleno do indivíduo, a fim de que ele possa exercer seu papel
no contexto das transformações na sociedade atual. Em relação a isso,

é

possível dizer que, quanto mais tempo o aluno permanece na escola, maiores
serão as chances de concretizar esse modelo de cidadania que leva à
transformação social mais efetivamente. A escola em tempo integral tem como
um de seus pontos fortes o reforço escolar no intuito de complementar e
suplementar os processos de alfabetização e aprendizagem da língua
portuguesa e da matemática, auxiliando na recuperação dos alunos com
defasagem e dificuldades em aprender a ler e a escrever.
Na prática, o governo criou o Programa Mais educação no ano de 2007
como uma estratégia de intervenção na educação para que ela seguisse o
modelo de educação em tempo integral, disponibilizando recursos federais
diretamente para as escolas que desenvolvem o programa (BRASIL, 2007c).
Mais recentemente, esse programa sofreu algumas mudanças após a criação
da Portaria MEC nº 1144/2016, que teve como objetivo melhorar a
aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por
meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes,
contribuindo, dessa forma, para a alfabetização, ampliação do letramento e
melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças e
dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico
(BRASIL, 2016d). O Programa Mais Educação é mais oferecido na modalidade
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do ensino fundamental, entretanto, quando se refere ao processo de
alfabetização que ocorre nas séries iniciais, o programa não contempla alunos
que estão em fase do processo da leitura e da escrita (1º e 2º anos). Nesse
aspecto, criou-se em 2018 o Programa Mais Alfabetização que visa contribuir
para o aprendizado da leitura, da escrita e habilidades matemáticas pelos
estudantes desses anos de escolaridade. Esse programa foi criado pela
Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, é uma estratégia do Ministério da
Educação para fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de
alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º e no 2º ano do
ensino fundamental. Este se fundamenta na LDB/96 que determina o
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo (BRASIL, 2018).
Sobre as contribuições das políticas públicas para o contexto
educacional brasileiro, Freire (2000) afirma que muito ainda precisa ser feito
para melhorar a qualidade do ensino nas escolas. Dessa forma:
[...] pesquisar, pensar e avaliar a educação no Brasil é
extremamente instigante, mas, ao mesmo tempo,
intrigante porque nos remete a pensar e discutir o quanto
foi realizado no Brasil nos últimos anos e o quanto ainda
precisa ser feito. Embora muitos direitos estejam
garantidos em lei, faz necessário garanti-las na prática
do dia a dia nas escolas e nos diferentes contextos
sociais. Não sendo tarefa de alguns, mas tarefa de todos
os que acreditam que a educação sozinha, não
transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade
muda (FREIRE, 2000, p. 67).

Mortatti (2010, p. 331) lembra:
Tais decisões políticas estão na base de políticas
públicas como manifestações sintéticas das relações
entre teoria e ação do Estado no que se refere ao
atendimento às necessidades básicas sociais, como
direitos dos cidadãos.

Considerando a importância das legislações educacionais no âmbito
federal, cada Estado e Munícipio se integram em ações relacionadas à
realidade de cada um. Nesse caso, sobre as políticas educacionais do Estado
de

São

Paulo,

Sanfelice

destaca

que

vêm

se

caracterizando

por

empreendimentos pontuais, nem sempre duradouros, de efeitos midiáticos e de
duvidosos resultados qualitativos. Os profissionais da educação da rede
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pública que trabalham hoje com contratos precários e baixos salários, quando
comparados nacionalmente, além da ausência de um Plano Estadual de
Educação, questões essenciais não solucionadas pelos últimos governos, que
comprometem profundamente o trabalho docente, a aprendizagem do aluno e
o papel de um Estado educador (SANFELICE, 2010, p. 153). Esse

Plano

Estadual de Educação (PEE) só foi finalizado no ano de 2016, por meio da Lei
nº 16279/16, com vigência de dez anos, da mesma forma que o PNE. Suas
diretrizes principais giram em torno dos princípios destacados no próprio PNE e
na LDB/96, como por exemplo, melhoria na qualidade do ensino, adoção da
gestão democrática, universalização do atendimento escolar, superação das
desigualdades educacionais (enfatizando a promoção da cidadania e
erradicação de todas as formas de discriminação), entre outras, sendo essas e
outras ações em regime de colaboração com os municípios (SEE, 2016).
A parceria entre o Estado de São Paulo e seus municípios foi
determinada pelo Decreto nº 54.553 de 2009, alterado pelo Decreto nº 55.145
do mesmo ano. Nele, foi instituído o Programa de Integração Estado/Município
para o desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas
municipais, autorizando a Secretaria da Educação de cada município
representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com a
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e municípios paulistas,
tendo por objeto a implementação do aludido programa (SEE, 2009). Em

se

tratando dos aspectos legais no âmbito educacional, o município de Santos
conta com vários dispositivos que amparam a prática educativa, muitos deles
acerca das questões administrativas nas escolas. Dentre aqueles que discutem
os processos educacionais, destaca-se a Lei Ordinária nº 2491 de 19 de
novembro de 2007, que normatiza o sistema municipal de ensino da cidade,
com base nos princípios da Constituição de 88, do ECA e da LDB/96
(SANTOS, 2007).
Nessa direção, tal documento assegura a educação obrigatória para os
alunos do ensino fundamental como determina a Constituição, garante que as
crianças tenham acesso à educação e a todos os seus direitos básicos para o
seu crescimento e desenvolvimento como evidencia o Estatuto da Criança e do
Adolescente, além de por em prática os termos da LDB/96 no que se refere à
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oferta da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos no âmbito da educação básica obrigatória e gratuita. Esta Lei Ordinária
de Santos destaca quais são os princípios e fins da educação municipal, como
o sistema educacional deve ser organizado, as competências municipais em
face à educação, elaboração do Plano Municipal de Educação com base no
Plano Estadual e Federal, as competências do Conselho Municipal de
Educação e da Secretaria Municipal de Educação, as especificações da gestão
e organização do ensino na cidade, com base nos planos escolares, projetos
político-pedagógicos

e

regimentos

escolares

(SANTOS,

2007).

Outro

documento importante que também auxilia nos processos educacionais da
cidade de Santos está relacionado à Lei nº 2491/07 e se refere à Resolução
SE/SP nº 69/2017, que reforça a busca para atingir a meta do atual PNE em
associação com o que preconiza o PNAIC, na qual:
[...] estabelece a obrigatoriedade de “alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino
fundamental”, bem como, a garantia de recuperação da
aprendizagem dos alunos do 4º ao 9º ano, que possuem
alfabetização incompleta e letramento insuficiente (SEESP, 2017).

A Lei Orgânica do Município de Santos também dispõe sobre a
educação na cidade nos seus artigos 196 a 205, destacando o direito à
educação na esfera municipal no que compete à educação infantil e ensino
fundamental, estando em sintonia com leis federais importantes como ECA,
Constituição de 88 e LDB/96 (SANTOS, 1990). O Plano Municipal de Educação
(PME) a ser executado no município foi baseado nas informações do Plano
Nacional de Educação e tem validade de 10 anos como a versão nacional. A
criação desse plano municipal é fruto da integração dos termos de vários
documentos legais nacionais, estaduais e municipais, tais como a Constituição
de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a Constituição do
Estado de São Paulo, a Lei Orgânica do Município de Santos, as metas
dispostas do PNE de 2001 e as do PNE de 2014 (SANTOS, 2014).
A política educacional destacada no Plano Municipal de Educação de
Santos tem a educação escolar como prática transformadora para a criação
dos cidadãos críticos, reflexivos e participativos. Cabe à escola oferecer as
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condições de aprendizagem em um período mais amplo para concretizar a
formação dos alunos, considerados seres em constante desenvolvimento,
razão pela qual devem ser valorizados em todos os anos de escolaridade
(SANTOS, 2014). Posteriormente

serão

tratadas

as

legislações

mais

específicas acerca da promoção da prática educacional no âmbito da
alfabetização e letramento nas séries iniciais do ensino fundamental, com
alguns apontamentos sobre as políticas de alfabetização com maior relevância
aos principais aspectos que regem os processos de alfabetização que
predominaram no Brasil no decorrer de sua história.
2.2 As Políticas Públicas e Alfabetização
[...] Entre os direitos humanos, deveria ser universal o
direito à alfabetização – nos países que utilizam o
alfabeto – e, de modo geral, os direitos à literacia, à
instrução e à cultura. Porém, as potencialidades de
acesso a esses direitos são desiguais desde o
nascimento. Precisamos saber se isso resulta de uma
fatalidade biológica ou da natureza do sistema social, e
em que medida e até quando a plasticidade do cérebro
permite que a instrução e ação educativa conduzam ao
desenvolvimento cognitivo (MORAIS, 2014).

Segundo Mortatti, a alfabetização escolar pode ser descrita como sendo
a promoção do ensino e da aprendizagem da escrita e da leitura em uma
determinada língua materna, o que ocorre nos primeiros anos da escolarização
de crianças, correspondendo a “um processo complexo e multifacetado que
envolve ações especificamente humanas e, portanto, políticas, caracterizandose como dever do Estado e direito constitucional do cidadão” (MORTATTI,
2010, p. 329). Assim:
[...] essa relação tanto impõe a necessidade de
inserção/inclusão dos não alfabetizados no mundo
público da cultura escrita e nas instâncias públicas de
uso da linguagem, quanto demanda a formulação de
meios e modos mais eficientes e eficazes para
implementar
ações,
visando
concretizar
essa
inserção/inclusão, a serviço de determinadas urgências
públicas, sociais e educacionais (MORTATTI, 2010, p.
329).

A alfabetização é defendida como um processo multifacetado e
complexo, que deveria compor ações no âmbito das políticas públicas em
qualquer esfera de governo, seja municipal, estadual ou federal, segundo
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Mortatti (2010), de modo que a autora destaca que isso não é tão evidente
nessas ações.
O processo de alfabetização escolar passou a ser regido por dispositivos
legais que garantem a qualidade do ensino, embora relacionados às questões
e demandas sociais em concordância com aspectos socioeconômicos, políticos
e culturais de uma dada localidade ou país. Sobre esse aspecto, Bordignon e
Paim afirmam que:
[...] pesquisas demonstram que a alfabetização tem se
constituído, nas últimas décadas, em uma das questões
sociais relevantes, por suas implicações políticas,
econômicas e culturais considerada um instrumento e
veículo da política educacional que ultrapassa o âmbito
da escola. Logo, são necessários estudos que auxiliem
na compreensão desse contexto, uma vez que a política
educacional vigente anuncia o acesso à alfabetização
pela escolarização, no entanto, a mesma torna-se
inviabilizada pelas condições objetivas e subjetivas
realizadas na escola (BORDIGNON e PAIM, 2015, p.
90).

De acordo com Ribeiro e Soligo, a alfabetização está intimamente
entrelaçada com a origem dos modelos escolares que se deram em meados do
século XVIII, de maneira que “o modelo escolar nasceu há pouco mais de dois
séculos, precisamente em 1789, na França, após a Revolução Francesa”
(RIBEIRO e SOLIGO, 2002, p.273). O processo de alfabetização consiste em
um dos principais alicerces das ações educativas e este se inicia bem antes do
início das atividades na escola e até mesmo do momento em que a criança
aprende a segurar um lápis e reconhecer as letras, números e códigos da
linguagem. Devido à sua importância para a formação do cidadão, surgiram
documentos legais para garantir sua oferta com qualidade para todas as
crianças ao ingressarem na escola:
[...] A partir dos anos de 1930, com o processo de
unificação, em nível federal, de iniciativas políticas em
todas as esferas da vida social, a educação e, em
particular, a alfabetização passaram a integrar políticas e
ações dos governos estaduais como áreas estratégicas
para a promoção e sustentação do desejado
desenvolvimento nacional (MORTATTI, 2010, p. 330).

Bordignon e Paim destacam que, nas primeiras décadas do período da
república no Brasil, poucos foram os esforços para criação e promoção de
políticas públicas voltadas para educação:
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[...] até o ano de 1930, foram poucas as reformas e
praticamente nenhuma política pública de educação foi
criada, principalmente para o ensino primário no Brasil
(BORDIGNON e PAIM, 2015, p. 93).

Apenas anos mais tarde é que a Constituição da época tratou mais
enfaticamente da educação no país. No cenário social brasileiro, o índice de
analfabetismo permaneceu elevado, visto que a educação era tida como
direito, mas não existiam vagas disponíveis para toda a demanda populacional.
Dessa maneira, Bordignon e Paim destacam que, até a década de 1980, houve
um crescimento da alfabetização e da escolarização em nível fundamental,
fator decisivo para a cidadania, reduzindo-se os níveis e analfabetismo entre os
jovens. Isso pode ser evidenciado quando os autores relatam que:

[...] O analfabetismo da população de 15 anos ou mais
caiu de 25,40% em 1980 para 14,7% em 1996. A
escolarização da população de sete a 14 anos subiu de
80% em 1980 para 97% em 2000. O progresso se deu
no entanto, a partir de um piso muito baixo e refere-se
sobretudo ao número de estudantes matriculados. O
índice de repetência ainda é muito alto. Ainda são
necessários mais de dez anos para se completarem os
oito anos do ensino fundamental. Em 1997, 32% da
população de 15 anos ou mais era ainda formada de
analfabetos funcionais, isto é, que tinham menos de
quatro anos de escolaridade (BORDIGNON e PAIM,
2015, p. 95).

Dados do IBGE mostram uma queda progressiva do índice de
analfabetismo no Brasil, principalmente para as pessoas com 15 anos de idade
ou mais, como mostrado nos gráficos 1 e 2 a seguir.
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Gráfico 1 – Índice de analfabetismo no país para pessoas de 15 anos ou mais entre as

décadas de 1940 e 2010.
Gráfico 2 – Índice de analfabetismo no país para pessoas de 15 anos ou mais entre os
anos de 2007 a 2015. Fonte: IBGE (2017a)

A primeira grande redução do analfabetismo se deu entre as décadas
de 1950 e 1960 (gráfico 1), quando muitos educadores e estudiosos da
educação buscaram meios de propor uma educação de qualidade que
atingisse uma fatia maior da população por meio de um sistema nacional de
ensino mais democrático. Isso se concretizou com a criação da LDB em 1961,
entretanto esse sistema de ensino já tinha tido sua origem na década de 1930
na mesma época em que foi criado o Ministério da Educação. Com isso, o
governo federal descentralizou as responsabilidades da educação que eram
exclusivas dos estados (MEMÓRIAS DA DITADURA, 2017). Atualmente,

o

último censo do IGBE de 2015 acerca do analfabetismo registra índice médio
de 8% da população brasileira dentro dos quadros de analfabetos, sendo ela
maior entre os homens (gráfico 2). O

crescimento

de

políticas

públicas

educacionais no decorrer das décadas de 1980 a 2010 vieram contribuir para o
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crescimento do índice de alfabetização da faixa etária que cursa o ensino
fundamental, como evidenciam os gráficos 3 e 4.

Gráfico 3 – Taxa de alfabetização entre as pessoas de 5 a 14 anos nos censos de
1991, 2000 e 2007 Fonte: Ferraro (2011).

O gráfico acima mostra que o número de indivíduos alfabetizados dentro
da idade escolar nas etapas do ensino fundamental estava próximo da
totalidade em meados de 2007, de acordo com o censo do PNAD (Pesquisa
Nacional de Amostra Doméstica). Dados do IBGE do censo de 2015 revelam
que quase a totalidade dos estudantes entre 6 e 14 anos de idade estavam
regularmente matriculados ou alfabetizados, ou ambos na escola de ensino
fundamental, como aponta o gráfico 4 a seguir.
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Gráfico 4 – Taxa de alfabetização entre as pessoas de 6 a 14 anos entre os anos de
2007 e 2015.

Fonte: IBGE (2017b).

Mortatti (2010, p. 331) relata que o processo inicial de alfabetização no
Brasil começa ainda nos primeiros anos de escolaridade e se dá por intermédio
do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita. Entretanto, é uma fase
complexa da educação por ser a primeira e indispensável no contexto
educacional. Se a alfabetização for mal trabalhada, poderá gerar danos
catastróficos na vida escolar dos alunos nos demais anos de escolaridade,
necessitando focalizar ações públicas que promovam a alfabetização de
qualidade dentro da faixa etária ideal na educação básica. Esse processo deve
ser bem discutido previamente antes de ser colocado em prática, visto que
Bordignon e Paim informam que a alfabetização envolve processos complexos
que devem ser bem trabalhados a fim de valorizar o trabalho docente e a
aprendizagem da leitura e da escrita, “uma vez que não envolvem
simplesmente a decodificação, mas a compreensão dos diversos símbolos
linguísticos” (BORDIGNON e PAIM, 2015, p. 99). Segundo Batista et al, ao
longo do século passado, o conceito de alfabetização foi se ampliando
progressivamente em razão de necessidades sociais e políticas, não sendo
considerado alfabetizado apenas o indivíduo que domina as habilidades de ler
e escrever,
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[...] mas aquele que sabe usar a leitura e a escrita para
exercer uma prática social em que a escrita é necessária
[...] lendo e produzindo textos [...] é para essa nova
dimensão que se cunhou uma nova palavra, “letramento”
(BATISTA et al, 2003, p. 16-17).

Complementando essa ideia, os autores afirmam que:
[...] por meio desse conceito, a escola ampliou, assim, o
seu conceito de alfabetização. O que boa parte dos
dados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação
Básica) mostra é que muitas crianças, embora
alfabetizadas, não são letradas (ou manifestam
diferentes graus de analfabetismo funcional). 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 de escrita [...] as dificuldades
que enfrentamos hoje na alfabetização são agravadas
tanto pelo passado (a heranças do analfabetismo e das
desigualdades sociais), quanto pelo presente (a
ampliação do conceito de alfabetização e das
expectativas da sociedade em relação a seus resultados)
(BATISTA et al, 2003, p. 18).

Bordignon e Paim assinalam que os processos de alfabetização e
letramento no contexto escolar fazem parte do arsenal de ações que visam
tornar a educação de qualidade um direito, como destaca a própria
Constituição Federal de 1988. Nesse sentido:
[...] conceber a alfabetização e o letramento enquanto
direito de todos os sujeitos, requer pensar, estudar e
compreender a história das políticas públicas para a
educação, neste caso para a escolaridade nos anos
iniciais, além do enfoque e as ideologias que perpassam,
enquanto pano de fundo, as discussões acerca da
realidade concreta, o que poderá servir como subsídios
para traçar metas e a necessidade de viabilização
investimentos financeiros para atender a demanda de
acesso e permanência de uma educação pública de
qualidade para todos (BORDIGNON e PAIM, 2015, p.
102).

Após a Constituição delimitar a educação como direito assegurado do
cidadão, a sociedade brasileira foi se transformando para que a educação,
principalmente aquela oferecida nas instituições públicas de ensino, pudesse
alcançar todas as camadas sociais, em especial as mais desprivilegiadas
(BORDIGNON e PAIM, 2015, p. 96). Além da legislação educacional que
garante o direito à educação, como exemplo principal a Constituição de 88 e a
LDB de 1996, outras vieram para destacar as diretrizes de como deveria
ocorrer o processo de alfabetização e letramento, que se inicia no âmbito da
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educação infantil e é ampliado nas séries iniciais do ensino fundamental,
aprimorando-se nos anos finais do fundamental e no ensino médio (RIBEIRO e
SOLIGO, 2002). No seio da educação formal na idade escolar, o processo de
alfabetização é descrito no contexto da LDB/96 como ocorrendo ainda na
educação infantil e aqui a criança amplia a formação de seus aspectos sociais,
emocionais, intelectuais, cognitivos no âmbito da educação infantil e o ensino
fundamental nas séries iniciais (BRASIL, 1996). Torna-se importante ressaltar
outros documentos que destacam que a alfabetização e letramento se iniciam
na educação infantil. São eles: a Política Nacional da Educação Infantil (PNEI)
de 1994 (BRASIL, 1994), o Referencial Curricular Nacional da Educação
Infantil (RCNEI) DE 1998 (BRASIL, 1998) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2010). A

Política

Nacional

da

Educação Infantil (PNEI) concebe a criança como ser em desenvolvimento,
sendo

necessário

ampliar

seus

conhecimentos

e

experiências

pela

aprendizagem, por intermédio da alfabetização e do letramento, o qual destaca
a educação infantil como espaço pedagógico de aprendizagem e não
exclusivamente de assistencialismo (BRASIL, 1994). O Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (RCNEI) atenta para as práticas educativas,
visando contribuir para o planejamento, desenvolvimento e avaliação das
práticas pedagógicas a fim de promover a qualidade e condições necessárias
para o exercício da cidadania das crianças brasileiras, fomentando propostas
que correspondam às reais necessidades delas. Contribui com as políticas e
programas de educação infantil, considerando as especificidades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a cinco anos, podendo
ser um aliado na busca da melhoria de qualidade da educação infantil brasileira
(BRASIL, 1998). As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil
correspondem ao conjunto de práticas que buscam articular as experiências e
os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o
desenvolvimento integral de crianças de zero a cinco anos de idade, garantindo
à criança o acesso aos processos de apropriação, renovação e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito
à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à
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brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2010).
Sobre o PNE de 2001, Bordignon e Paim (2015) afirmam que suas metas
deveriam propor o avanço da educação brasileira em todos os anos de
escolaridade, até mesmo nos processos escolares iniciais que envolvem a
alfabetização efetiva. Nessa vertente:
[...] no que tange ao Plano Nacional de Educação (20012010), suas metas impulsionaram avanços na educação
brasileira, mas em função de alguns nós críticos, muitos
de seus fundamentos não alcançaram os objetivos
propostos, especialmente quanto aos investimentos,
qualificação de professores, acesso à educação infantil e
alfabetização (BORDIGNON e PAIM, 2015, p. 112).

Documentos legais como a Lei nº 10.172/01 (BRASIL, 2001), Lei nº
11.114/05 (BRASIL, 2005) e Lei nº 11.274/06 (BRASIL, 2006) destacam o ciclo
de alfabetização como sendo o período em que a criança aprende efetivamente
a ler e a escrever, compreendendo os três primeiros anos do ensino
fundamental. Em se tratando dessa temática da alfabetização na idade certa,
sua concretização se deu posteriormente nos termos do Pacto Nacional de
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) criado em 2012, sendo este o principal
documento legal que dá todas as diretrizes a serem propostas no
desenvolvimento dos processos de alfabetização e letramento (BRASIL,
2012a). Atualmente, o PNAIC também segue esse raciocínio das leis citadas
anteriormente, destacando os três primeiros anos do ensino fundamental como
aqueles em que a criança se alfabetiza. Mesmo o fato de que o processo de
alfabetização não tenha sido considerado importante em grande parte da
história do Brasil, o país nas últimas décadas promulgou vários documentos
legais em prol da educação pública, visando fortalecê-la no cenário nacional
para amenizar os danos causados pela forte desigualdade social das regiões
brasileiras, sendo por essa razão que ainda existam índices de pessoas
analfabetas. Sobre isso:
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[...] os melhores avanços foram recentes e que a
alfabetização não foi considerada em grande parte da
história do Brasil. Os reflexos do acesso desigual à
educação, agravado pelas desigualdades regionais,
podem ser percebidas ainda na atualidade, quando
dados do IBGE de 2013 apontam para um analfabetismo
de 8,3% (BORDGNON e PAIM, 2015, p. 112).

O relatório da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos
Deputados destaca que a alfabetização precisa ser valorizada para que haja
aprendizagem significativa de acordo com que é proposto nas leis
educacionais, não dependendo de questões partidárias nem ideologias
políticas (BRASIL, 2003. p. 147-148). Desse modo,
[...] os membros da comunidade científica internacional e
educadores se sentiriam enormemente recompensados
se as autoridades brasileiras responsáveis pela
educação e pela promoção dos interesses da criança, os
organismos internacionais sediados no Brasil, as
instituições governamentais comprometidas com a
melhoria das condições de vida e de educação das
crianças, a comunidade acadêmica e a imprensa, de
modo especial, se dispuserem a discutir, de maneira
democrática, objetiva e produtiva, as informações,
análise e recomendações apresentadas no relatório. A
Câmara dos deputados deu o primeiro passo. As
crianças brasileiras merecem esse mínimo de
consideração (BRASIL, 2003. p.148).

Considerando a ótica da defasagem dos alunos quanto ao processo de
alfabetização, Seabra e Capovilla relatam a necessidade de esforços no campo
da pesquisa e da intensificação da promoção de políticas públicas para
melhoria da qualidade das ações educacionais para a alfabetização nas séries
iniciais. Portanto,
[...] cabe a nós, pesquisadores e educadores, iniciar um
esforço cooperativo intensivo de análise comparativa das
práticas nacionais e internacionais, bem como de
avaliação, intervenção e pesquisa para buscar
explicações claras e soluções efetivas para o problema.
Precisamos descobrir por que os desempenhos dos
alunos têm piorado de modo tão sistemático e marcante.
E, sobretudo, descobrir soluções claras e eficazes,
capazes de reverter esse quadro alarmante, e
empreendê-las de modo decisivo, sistemático, lúcido e
corajoso. Precisamos analisar a fundo o que ocorre hoje
na educação brasileira e comparar com o que ocorre nos
países mais avançados do mundo, tendo sempre em
mente os problemas que podemos corrigir e os erros que
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podemos evitar, de modo a dar às nossas crianças um
ensino de melhor qualidade, capaz de torna-las mais
competentes (SEABRA e CAPOVILLA, 2010, p. 71).

Seabra e Capovilla ainda ressaltam que o baixo rendimento do ensino e
aprendizagem durante a alfabetização das crianças pode estar associado a
aspectos inerentes das realidades sociais brasileiras, principalmente aqueles
que contribuem para o aumento das desigualdades sociais e ausência das
famílias na escola. Assim,
[...] o baixo desempenho dos alunos é atribuído às
condições de vida nas cidades brasileiras, à carência
econômica, à falta de participação dos pais ou, na
melhor das hipóteses, à falta de “interatividade” das
escolas. [...] Restaria, apenas, esperar até que
mudassem as condições de vida nas cidades brasileiras,
que o nível socioeconômico do povo brasileiro
melhorasse, que os pais participassem mais ativamente
da educação de seus filhos, ou que as escolas
adotassem práticas mais interativas. Uma espécie de
espera pedagógica aplicada a toda uma nação (SEABRA
e CAPOVILLA, 2010, p. 77).

Nas palavras de Mortatti, “a alfabetização continua sendo um dos signos
mais evidentes e complexos da ambígua relação entre deveres do Estado e
direitos do cidadão” (MORTATTI, 2010, p. 340).
Para atuação na alfabetização, é importante que os professores tenham
a formação adequada para propor as ações efetivas para aprendizagem da
leitura e da escrita. Os programas de formação docente no contexto da
alfabetização criados em 2004, denominados Rede de Formação Nacional, são
ministrados por professores de universidades públicas. São programas de
abrangência nacional, entre os quais se destacam os mais recentes como o
Pró-Letramento, com produção de material de formação específico, e o
Programa

Nacional

de

Alfabetização

na

Idade

Certa

(PNAIC),

com

características semelhantes ao Pró-Letramento, para os professores atuantes
no ciclo de alfabetização, isto é, nos três primeiros anos do Ensino
Fundamental de nove anos (MORTATTI e FRADE, 2014, p. 124-125).
A preocupação da aprendizagem da leitura e escrita em nosso país é
expressa nas metas do Plano Nacional da Educação 2014 – 2024, com o

69

objetivo de melhorar a educação no país. Nesse documento são apresentadas
vinte metas, que abordam questões educacionais as mais diversas em todos
os níveis de escolaridade. No que se refere ao processo de alfabetização
consta: “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º ano do Ensino
Fundamental” (BRASIL, 2014, p. 26).
A seguir, serão discutidos os aspectos relevantes do PNAIC acerca de
como a alfabetização deve ser proposta nos três primeiros anos de
escolaridade do ensino fundamental para que o processo de alfabetização seja
promovido até o 3º ano para alunos com média de oito anos de idade.
2.3 O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)
[...] uma das grandes discussões atuais em educação
gira em torno da ampliação do Ensino Fundamental para
nove anos e da proposta de organização de um ciclo de
alfabetização que compreenda três anos, nos sistemas
públicos de ensino. O ciclo de alfabetização se constitui,
sob o nosso ponto de vista, como um espaço com
inúmeras possibilidades para que toda criança em
processo
de
alfabetização
possa
construir
conhecimentos diversificados de forma contínua ao
longo dos três anos (BRASIL, 2012a, p. 7).

O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi criado por
meio da Portaria nº 867 de 4 de julho de 2012, com intuito de alfabetizar as
crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental, aferindo os resultados por
exame periódico específico. Compreende os seguintes objetivos:
I - garantir que todos os estudantes dos sistemas
públicos de ensino estejam alfabetizados, em Língua
Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do
ensino fundamental; II - reduzir a distorção idade-série
na Educação Básica; III - melhorar o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); IV contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos
professores alfabetizadores; V - construir propostas para
a definição dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do
ensino fundamental (BRASIL, 2012a, art. 5).

Na história de nosso país, muitas crianças têm concluído a etapa escolar
sem estarem totalmente alfabetizadas, sendo necessário buscar estratégias
mais palpáveis que favoreçam essa aprendizagem e que atendam à

70

diversidade.

Diante dessa nossa realidade, o Pacto surge para garantir o

direito dessas crianças estarem alfabetizadas até o último ano no primeiro ciclo
do ensino fundamental (BRASIL, 2012a, p. 5-6). Segundo Fernandes e Osti,
apesar de o foco do programa estar sobre a formação continuada de
professores, apresenta uma série de ações para melhorar o panorama dos
índices de alfabetização no Brasil. A prática do profissional é colocada como
objeto de reflexão (FERNANDES e OSTI, 2016, p. 84). Atualmente, frente às
demandas sociais e aos avanços da tecnologia, espera-se que a pessoa
alfabetizada seja capaz de ler e escrever nas mais diversas situações na
sociedade. Dessa forma é importante destacar que:
[...] o papel da escola, quando se trata do processo de
alfabetização, é ensinar o sistema de escrita e propiciar
condições de desenvolvimento das capacidades de
compreensão e produção de textos orais e escritos. Isto
é, desde os primeiros anos de escolarização, espera-se
que os docentes planejem situações de escrita que, ao
mesmo tempo favoreçam a aprendizagem do
funcionamento da escrita alfabética e possibilitem o
acesso aos textos escritos de modo a garantir a inserção
social em diversos ambientes e tipos de interação
(BRASIL, 2012a, p. 26).

Segundo o PNAIC (2012), não basta aos alunos terem contato apenas
com os textos, sendo necessário que se desenvolva a autonomia na execução
de suas atividades no processo de leitura e de escrita: “Nesse documento,
defendemos que as habilidades básicas de leitura e escrita sejam consolidadas
nos três anos iniciais do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2012a, p. 7 e 22). No
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, quatro princípios centrais
serão considerados ao longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico:
[...] 1. Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige
um ensino sistemático e problematizador;
2. O desenvolvimento das capacidades de leitura e de
produção de textos ocorre durante todo o processo de
escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da
Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros
discursivos de circulação social e a situações de
interação em que as crianças se reconheçam como
protagonistas de suas próprias histórias;
3.
Conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e
devem ser apropriados pelas crianças, de modo que elas
possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e
agir na sociedade; 4. A ludicidade e o cuidado com as
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crianças são condições básicas nos processos de ensino
e de aprendizagem (BRASIL, 2012b, p. 26).

Segundo esse documento, para exercer a sua função, o professor
alfabetizador precisa ter clareza e assegurar uma reflexão minuciosa do que
ensina e como realiza sua atividade docente:
[...] não basta ser um reprodutor de métodos que
objetivem apenas o domínio de um código linguístico. É
preciso ter compreensão sobre qual concepção de
alfabetização está subjacente à sua prática (BRASIL,
2012b, p. 27-28).

Quanto a sua formação, deve ter como foco as singularidades do
trabalho pedagógico para analisar, estruturar e melhorar sua ação docente
(BRASIL, 2012b, p. 27-28).
Dentre os objetivos da formação dos professores, pode-se destacar a
importância da consciência fonológica e alfabetização, entender suas relações,
analisando e organizando atividades de reflexão fonológica e gráfica de
palavras, apropriando-se de materiais distribuídos pelo MEC. Portanto, o
professor deve:
[...] conhecer a importância do uso dos jogos e
brincadeiras no processo de apropriação do Sistema de
Escrita Alfabética, analisando jogos e planejando aulas
em que os jogos sejam incluídos como recursos
didáticos. (BRASIL, 2012b, p. 31).

De acordo com Morais, o PNAIC na realidade das escolas públicas
aponta para o fato de que as crianças costumam chegar a essa etapa da
educação com alguns problemas na aprendizagem da leitura e da escrita que
vieram sendo carregados desde o início de sua escolarização, das as
condições

precárias

que

não

visavam

à

aprendizagem

efetiva.

Em

contrapartida, alunos provenientes de escolas privadas já iniciam o ensino
fundamental dominando alguns dos fundamentos do código ortográfico da
língua, podendo chegar ao fim desse ano plenamente alfabetizadas (MORAIS,
2014, p. 54-55).
Na proposta do PNAIC, atingir a hipótese alfabética de escrita não
significa estar alfabetizado, sendo também necessário ler e produzir textos com
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autonomia. Assim, torna-se importante consolidar as correspondências somgrafia, sendo que esse processo envolve questões ortográficas. Nessa fase,
precisam ter o domínio das correspondências grafofônicas, ou seja, qual letra
representa determinado fonema, “refletir sobre as convenções ortográficas,
compreendendo as regularidades e as irregularidades” (BRASIL, 2012b, p. 15).
Dessa forma:
[...] se a escola não tiver claramente disposto um
currículo organizado e os critérios avaliativos definidos, a
avaliação pode não possibilitar o avanço das crianças e
a intervenção docente, podendo promover a exclusão
interna [...] alerta-se, no entanto, para o fato de que, se o
ciclo da alfabetização romper com a repetência e a
evasão, não necessariamente o nível de êxito nas
aprendizagens pelas crianças aumentará.
São
necessários mecanismos para atender a todas as
crianças, para que avancem por meio das progressões e
sucessões necessárias para o aprofundamento dos
conteúdos a cada ano (BRASIL, 2012a, p. 19-20)

Nessa direção, os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA) de 2016 mostram que uma parcela considerável dos alunos na faixa
etária ideal que cursam esse ano de escolaridade ainda não se encontram
adequadamente alfabetizados, apresentando escrita e leitura insuficientes
(aproximadamente 34% dos alunos com insuficiência na escrita e 55% na
leitura) à luz do que o PNAIC preconiza (INEP, 2017). Logo, os profissionais da
escola precisam saber muito bem quais os principais conhecimentos,
habilidades e capacidades a serem consolidados em cada ano do ensino
fundamental. O ciclo de alfabetização tem sido considerado o “tempo
necessário para que os meninos e as meninas consolidem suas aprendizagens
sobre o sistema de escrita [...] compreender textos orais e escritos e conceitos
de diferentes áreas do conhecimento” (BRASIL, 2012b, p. 22). Desse modo:
[...] esse processo de construção da escrita alfabética
envolve aprendizagens conceituais baseadas em
princípios que devem ser apropriados pelas crianças, [...]
de maneira que as atividades de reflexão de escrita
alfabéticas devem ser diversificadas, atendendo aos
diferentes níveis de conhecimentos dos alunos e devem
contemplar a apropriação e a consolidação dos
conhecimentos construídos (BRASIL, 2012c, p. 15).
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Segundo Hermes e Richter, a proposta do PNAIC oferece aos
professores

uma

matriz curricular

que

envolve

todas

as

áreas

do

conhecimento. “Nesse sentido, organiza os tempos em que cada criança
deverá ser introduzida, aprofundada e, enfim, consolidada suas capacidades,
conhecimentos e atitudes relacionadas a cada componente curricular”
(HERMES e RICHTER, 2014, p. 3).

Para que os Direitos e Objetivos de

Aprendizagem e Desenvolvimento sejam garantidos, é necessário promover
um ensino com base em planejamento consistente e integrado e que inclua
situações favoráveis de aprendizagem focadas. Isto significa contemplar os
cinco eixos que norteiam a aprendizagem do curricular da Língua Portuguesa:
leitura,

produção

de

textos

escritos,

oralidade,

análise

linguística:

discursividade, textualidade e normatividade e análise linguística: apropriação
do Sistema de Escrita Alfabética – SEA, de maneira que todas figuras expõem
sugestões acerca de como tratar a progressão e conhecimento ou capacidade
dentro do ciclo de alfabetização (BRASIL, 2012c, p. 28). Segundo Hermes e
Richter (2014), cada eixo trata de valorar os conhecimentos, as capacidades e
atitudes que devem ser introduzidas e consolidadas no decorrer do 1º, 2º e 3º
anos das séries iniciais do ensino fundamental, de modo que:
[...] a intenção é refletir como as aprendizagens exigidas
das crianças nesse primeiro ciclo, denominadas pelo
PNAIC como “Direitos da Crianças”, relacionam-se com
as aprendizagens docentes na medida em que o ofício
dos professores operacionaliza as capacidades, os
conhecimentos e as atitudes imprescindíveis às crianças
em processo inserção escolar nessa política de governo.
(HERMES e HICHTER, 2014, p. 4).

A progressão de conhecimento deve ser tratada da seguinte forma: a
letra I será utilizada para indicar que determinado conhecimento ou capacidade
deve ser introduzida na etapa escolar indicada; a letra A indicará que a ação
educativa deve garantir o aprofundamento; e a letra C indica que a
aprendizagem deve ser consolidada no ano indicado (BRASIL, 2012c, p. 28). O
processo de apropriação do SEA é observado na figura 1.
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Figura 1 – Eixo do PNAIC - Análise linguística: apropriação do Sistema de Escrita Alfabética
SEA - Fonte: Brasil (2012c)

De acordo com os pressupostos do PNAIC, os alunos devem se
apropriar do SEA prioritariamente no 1º ano do ensino fundamental, de modo
que poucos aspectos serão aprofundados e consolidados nos 2º e 3º anos.
Isso se deve ao fato de que nesses dois anos, as exigências recaem na
leitura, oralidade, produção de textos e uso de diferentes tipos de letras, como
mostram as figuras subsequentes e todas elas demandam a aprendizagem do
SEA para ocorrer com mais autonomia. Em

concordância

com

essas

afirmações, Hermes e Richter destacam que a aprendizagem do SEA se dá
mais intensamente no início do ensino fundamental, ou seja, no 1º ano. Porém,
o uso e o reconhecimento dos diferentes tipos de letra são apenas
introduzidos. No 2º ano, deve acontecer o aprofundamento e consolidação de
poucas ações como o uso e reconhecimento dos diferentes tipos de letra e o
domínio da correspondência entre letras e seu valor sonoro, de modo a ler e
escrever palavras e textos. Por fim, no 3º ano, realça-se a importância de o
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docente realizar estratégias didáticas que favoreçam a aprendizagem dos
diferentes tipos de letras em gêneros textuais distintos e em diferentes
suportes, como também em palavras, dominando as correspondências letras,
grupos de letras e valor sonoro, de forma a garantir a leitura do que escrevem.
De acordo com o PNAIC, logo que os alunos já começam a se aprofundar no
conhecimento do sistema de escrita alfabética e, posteriormente consolidá-lo, é
possível que o professor inicie a produção de textos escritos, mais
enfaticamente ao final do 1º ano conforme o grau de aprendizagem dos alunos
(BRASIL, 2012c), como mostra a figura 1, sendo a produção de textos
evidenciada na figura 2 a seguir.
Figura 2 – Eixo do PNAIC que trata da produção textual

Fonte: Brasil (2012c).

A produção de texto é apenas introduzida no 1º ano do ensino
fundamental, segundo o PNAIC, de modo que poucos aspectos são
aprofundados aqui, pois eles dependem da apropriação do SEA para serem
propostos nesse ano de escolaridade. O 2º ano é caracterizado pela introdução
e aprofundamento de muitos aspectos da produção da escrita, sendo aqui que
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os alunos irão se deparar mais enfaticamente com a escrita de pequenos
textos, considerando os avanços e desenvolvimento de um nível para outros
por intermédio da interação entre professor-aluno. Apenas no 3º ano os alunos
consolidarão a escrita de textos para poder avançar com suas produções e
desenvolver gradativamente aspectos da gramática e da ortografia.

De

acordo com Hermes e Richter, na análise da produção textual no 1º ano, são
introduzidas as aprendizagens relativas ao planejamento de textos escritos de
forma autônoma, em que as crianças escrevem do “jeito que sabem”, da
mesma maneira que ocorre a produção de distintos gêneros e finalidades. O
professor que atua nesse ano não deve se preocupar com a organização de
parágrafos e pontuação nos textos produzidos. Já no 2º ano, todas as ações
são aprofundadas, com exceção da organização dos textos em parágrafos,
pontuação e revisão que possibilita a oportunidade de uma reescrita. No 3º
ano, todas as aprendizagens são aprofundadas e consolidadas com exceção
da revisão de textos e reescrita. Apenas não se realizam ações voltadas à
produção de textos de diferentes gêneros com o auxílio de um escriba. Da
mesma forma:
[...] no final do primeiro ciclo, todas as capacidades
deverão necessariamente estar consolidadas, apenas
não se materializa a capacidade relativa à revisão de
textos após diferentes versões, reescrevendo de modo a
aperfeiçoar as estratégias discursivas. Neste eixo, o
aluno com oito anos de idade deverá estar escrevendo
de forma autônoma, ou seja, compreendendo a
finalidade de sua escrita (HERMES e RICHTER, 2014, p.
6-7).

Esses elementos da produção textual ocorrem simultaneamente na
aprendizagem

de

aspectos

linguísticos

relativos

normatividade e textualidade, como mostra a figura 3.

à

discursividade,
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Figura 3 – Eixo do PNAIC que trata da Análise linguística (discursividade, textualidade e
normatividade).

Fonte: Brasil (2012c).

Analisando essa figura, muitos aspectos da discursividade, textualidade
e normatividade são introduzidos a partir do 2º ano e aprofundados e
consolidados no 3º ano, sendo poucos deles apresentados no 1º ano. Sobre o
que esse eixo aborda em cada ano de escolaridade do ensino fundamental,
Hermes e Richter (2014) afirmam que 1º ano são desenvolvidas ações
introdutórias que tratam da análise de textos em relação a sua finalidade, seja
na forma oral ou escrita, com o uso de grafias com correspondências regulares,
entre outros. Nos demais anos, ocorre maior aprofundamento desses aspectos,
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abrangendo maior complexidade, sendo que no 3º ano continuam introduzindo
as ações relativas ao reconhecimento de gêneros, sendo, pois, um eixo que
exige da docência rigor metodológico a fim de concretizar as ações nesse ano
de escolaridade. A aprendizagem da leitura, de acordo com o PNAIC (BRASIL,
2012c), pode ser destacada na figura 4.
Figura 4 – Eixo do PNAIC que trata da aprendizagem da leitura

Fonte: Brasil (2012c).
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De acordo com o PNAIC, quase a totalidade das competências e
habilidades referentes à leitura já são introduzidas no 1º ano, algumas delas já
aprofundadas nesse mesmo ano de escolaridade. Caso esse aprofundamento
não ocorra nessa série, é possível que cada uma delas seja aprofundada no 2º
e também consolidada. No 3º ano, todas as aprendizagens já devem ser
consolidadas e apreendidas pelos alunos com relação à leitura, exceto pelo
uso do dicionário, sendo apenas aprofundado. Analisando essas questões
relativas à leitura, é possível inferir como podem ser trabalhadas nas séries
iniciais, podendo seguir o seguinte esquema: introduzidas no 1º ano,
aprofundadas no 2º e consolidadas no 3º, sendo que esse cenário o mais
observado na prática educacional. Em relação à interpretação dessa figura por
Hermes e Richter, eles destacam “a lógica docente de se esforçar-se para
consolidá-lo no 3º ano, a fim de que seja legitimado o acordo que firma a
necessidade de alfabetizar até os oito anos de idade”, ou seja, estar lendo e
compreendendo textos de gêneros distintos (HERMES e RICHTER, 2014, p.
6). O processo de desenvolvimento da oralidade pode ser evidenciado na
figura 5 (BRASIL, 2012c).
Figura 5 – Eixo do PNAIC que trata do desenvolvimento da oralidade

Fonte: Brasil (2012c).
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Para o desenvolvimento da oralidade, o PNAIC preconiza que todas as
competências para sua aprendizagem seguem uma linha de raciocínio
semelhante à aprendizagem da leitura, ou seja, as competências devem ser
introduzidas no 1º ano, aprofundadas no 2º ano e consolidadas no 3º ano.
Sobre a oralidade citada por Hermes e Richter (2014), uma ação que
diferencia das outras é a valorização de textos de tradição oral, podendo ser
consolidada no 1º ano. No 2º ano o aprofundamento de todas as ações e no 3º
ano o aprofundamento da capacidade de escuta entre outros. Por fim, todas as
ações devem ser consolidadas no 3º ano, sendo importante a sistematização
do trabalho para garantir o bom aproveitamento dessas aprendizagens. Desse
modo, as questões referentes à aprendizagem da leitura e da escrita dos
alunos nas séries iniciais do ensino fundamental são descritas no quadro 1 a
seguir.

Quadro 1 – Aspectos da aprendizagem da leitura e da escrita nos diferentes eixos no
ensino da língua portuguesa nas séries iniciais do ensino fundamental.

1º ANO

2º ANO

3ºANO

As práticas de ensino da

As crianças ao final deste ano devem dominar as

As

leitura e da escrita devem

correspondências entre letras ou grupos de letras

capazes de ler e produzir

possibilitar

e seu valor sonoro, de modo a ler e escrever

textos de diferentes gêneros

palavras

de forma mais autônoma em

às

construírem
alfabética
suas

crianças
a

e

ampliando

experiências

letramento.

base

de

formadas

silábicas,

além

de

por

diferentes

saberem

estruturas

segmentar

as

palavras na escrita de textos e utilizarem

crianças

situações

devem

significativas

contextualizadas.

diferentes tipos de letras de acordo com as
situações de leitura e produção de textos
diversos.
Fonte: Adaptado do PNAIC (BRASIL, 2012c).

Os professores que atuam nesses anos de escolaridade devem
proporcionar que os alunos vivenciem atividades que as façam avançar em
seus conhecimentos relacionados tanto à leitura e produção de textos como ao
processo de apropriação e consolidação da escrita alfabética. Atingir a hipótese
alfabética de escrita não significa que a criança esteja alfabetizada; para que
ela compreenda o funcionamento do sistema de escrita, é preciso que possa
ler e produzir textos com autonomia, sendo necessária a consolidação das

ser

e
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correspondências som-grafia para envolver as questões ortográficas (BRASIL,
2012c, p. 15). Segundo o texto do caderno do PNAIC, o que se tem visto na
prática é uma quantidade significativa de crianças que iniciam o 2º ano do
ensino fundamental sem o domínio do Sistema de Escrita Alfabética, devido,
principalmente, ao fato de os sistemas de ensino abordarem o letramento
sobrepondo-se à alfabetização, perdendo assim sua especificidade (BRASIL,
2012c, p. 16). Tal situação também é evidenciada por Soares, quando trata da
“reinvenção da alfabetização”, de maneira que os alunos possam ler e escrever
textos em diversas situações ao final no 3º ano do ensino fundamental (2017a).
Caso a escola não tenha clareza da organização de seus currículos e
definição de seus meios de avaliação, esta poderá contribuir para a exclusão
interna de seus alunos. Considerando que, atualmente, a proposta de
avaliação tem como objetivo regular e adaptar as práticas pedagógicas às
necessidades dos alunos, deve levar em consideração todos os sujeitos
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e agregar valores na
construção do conhecimento na perspectiva de que não haja exclusão,
considerando todas as variáveis possíveis (BRASIL, 2012c, p. 19). No próximo
capítulo serão explicitadas as metodologias e concepções que fizeram parte da
história educacional de nosso país e que, aos poucos, foram sofrendo várias
transformações até finalmente chegar aos dias atuais.
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3 MÉTODOS E CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO: UMA
VISÃO HISTÓRICA
No percurso histórico da alfabetização no Brasil,
[...] o principal propulsor das periódicas mudanças de
paradigma e de concepção de métodos tem sido o
persistente fracasso na escola em levar as crianças ao
domínio da língua escrita (SOARES 2018, p. 23).

A alfabetização foi marcada por vários períodos como cita Mendonça
(2011), de maneira que, no decorrer do tempo, destacam-se fatores sociais,
econômicos, políticos e educacionais.
Assim, a análise da história da alfabetização deve ser feita de maneira
que se possa refletir essa questão mais claramente, quando se coloca uma
divisão dessa história em quatro períodos, sendo que o primeiro deles iniciou
na Antiguidade, passando pela Idade Média, e tendo como único método o da
soletração, como descreve Mendonça (2011).
O segundo ocorreu durante os séculos XVI e XVIII, estendendo-se até a
década de 1960, época em que surgiram os métodos sintéticos e analíticos.
Até os anos de 1980, via-se no método a causa de altos índices de
reprovação, repetência, evasão na série inicial do ensino fundamental e, como
o fracasso persistia a despeito do método em uso, o pêndulo oscilava entre um
método e outro (SOARES, 2018, p. 23).
Nessa época, embora o fracasso tenha sido reconhecido como de
natureza social, o construtivismo surge para combater os problemas na área da
alfabetização e, dessa vez, não como um novo método, mas como uma nova
concepção do processo de aprendizagem da língua escrita (SOARES, 2018, p.
23).
Muitas vezes, a causa desse fracasso pode se dever às condições
socioeconômicas interferem nas ações voltadas para o processo de
alfabetização, como destacam Batista et al.
[...] sabemos sobre que parcelas da população incidem o
analfabetismo e o fracasso escolar. Sabemos quais
grupos sociais não têm acesso à escolarização. [...] o
fracasso na alfabetização é maior entre as crianças que
vivem em regiões que possuem piores indicadores
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sociais e econômicos; entre as crianças que trabalham,
entre as crianças negras. Quer dizer, o problema do
analfabetismo, na escola ou fora dela, é parte de um
problema maior, de natureza política: o da desigualdade
social, o da injustiça social, o da exclusão social
(BATISTA et al, 2003, p. 15).

Assim, a partir de 1980, ficou marcado o terceiro período com a
divulgação da teoria da Psicogênese da Língua Escrita, que questiona a
necessidade de se associar os sinais gráficos da escrita aos sons da fala para
se aprender a escrever.
O quarto período, denominado “reinvenção da alfabetização” surgiu em
decorrência do fracasso da utilização de práticas equivocadas e inadequadas,
“derivadas de tentativas de aplicação da teoria construtivista à alfabetização”.
Assim, Mendonça lembra que:
[...] se o fracasso até meados da década de 1980,
quando se usava a cartilha era da ordem de 50% na 1ª
série, hoje, é de 85% na 8ª série. Nesse contexto, uma
nova metodologia, fundamentada na sociolinguística e
na psicolinguística, propõe a organização do trabalho
docente e a sistematização da alfabetização cujo
objetivo é o de alfabetizar letrando. Sugere um trabalho
que partindo da realidade do aluno desenvolva e valorize
sua oralidade por meio do diálogo, que trabalhe
conteúdos específicos da alfabetização e utilize
estratégias adequadas às hipóteses dos níveis descritos
da psicogênese da língua escrita. Recomenda também a
leitura de textos de qualidade, de diferentes gêneros,
interpretação
e
produção
textual,
estratégias
indispensáveis ao desenvolvimento de aspectos
específicos da alfabetização aliados a sua função social
(MENDONÇA, 2011, p. 24).

Nesse sentido, observa-se que um processo complexo como a
alfabetização apresenta diferentes perspectivas que envolvem diversas áreas
do conhecimento como a Psicologia, Linguística e a Pedagogia, cada uma
tratada individualmente e desconsiderando as demais, ao buscar explicação
em contextos culturais, em métodos ou materiais (SOARES, 2017a, p. 14-15).
A esse respeito, é possível destacar a seguinte colocação:
[...] são dados que, excludentemente, buscam a
explicação do problema ora no aluno (questões de
saúde, ou psicológicas, ou de linguagem), ora no
contexto cultural do aluno (ambiente familiar e vivências
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socioculturais), ora no professor (formação inadequada,
incompetência
profissional),
ora
no
método
(eficiência/ineficiência deste ou daquele método), ora no
material didático (inadequação às experiências e
interesses das crianças, sobretudo das crianças das
camadas populares), ora, finalmente, no próprio meio, o
código escrito (a questão das relações entre o sistema
fonológico e o sistema ortográfico da língua portuguesa)
(SOARES, 2017a, p. 14-15).

Mortatti relata que, em nosso país, a história da alfabetização se prende
mais à história dos métodos de alfabetização, apontando que, desde finais do
século XIX, “vêm-se gerando tensas disputas relacionadas com antigas e
novas explicações para um mesmo problema: a dificuldade de nossas crianças
em aprender a ler e a escrever, especialmente na escola pública” (MORTATTI,
2006, p. 1). A questão dos métodos é importante (mas não a única, nem a mais
importante), tornando-se, assim, um grande desafio para a solução das
dificuldades das crianças em aprender a ler e a escrever e certamente dos
professores em ensiná-las (MORTATTI, 2006, p. 8). Dessa forma:
[...] qualquer discussão sobre métodos de alfabetização
que se queira rigorosa e responsável, portanto, não pode
considerar o fato de que um método de ensino é apenas
um dos aspectos de uma teoria educacional relacionada
com uma teoria do conhecimento e com um projeto
político e social [...] é preciso conhecer aquilo que
constitui e já constituiu os modos de pensar, sentir,
querer e agir de gerações de professores alfabetizadores
(mas não apenas), especialmente para compreendermos
o que desse passado insiste em permanecer. Pois é
justamente nas permanências, especialmente as
silenciadas ou silenciosas, mas operantes (MORTATTI,
2006, p. 8).

Nas palavras de Soares, diante de tal multiplicidade de perspectivas e
pluralidade de enfoques, torna-se necessário articular uma teoria coerente da
alfabetização:
[...] que concilie resultados apenas aparentemente
incompatíveis, que articule análises provenientes de
diferentes áreas de conhecimento, que integre
estruturadamente estudos sobre cada um dos
componentes do processo (SOARES, 2017a, p. 15).
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3.1 Processo Histórico de Alfabetização, Concepções e Métodos
Segundo Cagliari, de certo modo, a alfabetização é a atividade mais
antiga da humanidade, sendo tão remota como os sistemas de escrita. “Quem
inventou a escrita inventou ao mesmo tempo as regras de alfabetização”.
Sobre essas regras, elas permitem “ao leitor decifrar o que está escrito,
entender como o sistema de escrita funciona e saber como usá-lo
apropriadamente” (CAGLIARI, 2009 p. 14):
[...] para que os sistemas de escrita continuem a ser
usados, é preciso ensinar às novas gerações como fazêlo. Quando esse elo se rompe, por abandono ou porque
é trocado por outro modelo, a escrita antiga passa a ser
um sistema sem decifração. Nesses casos, só com muito
estudo, e também com um pouco de sorte da parte dos
decifradores dessas escritas abandonadas, as regras
que envolvem tais sistemas voltam a ser conhecidas,
permitindo assim que os textos antigos sejam lidos e que
a escrita possa ser novamente utilizada (CAGLIARI,
2009, p. 14).

Na história da escrita muitos povos e civilizações se apropriaram cada
um com seu próprio sistema de escrita, dependendo da forma de sua cultura,
crenças e suas necessidades, entre diversos fatores, que levavam suas
descobertas a fazer evoluir essas regras. Levando em consideração todos os
fatos históricos comprovados sobre a escrita, é possível destacar que:
[...] ela surgiu do sistema de contagem feito com marcas
sem cajados ou ossos, e usado provavelmente para
contar o gado, numa época em que o homem já possuía
rebanhos e domesticava os animais. Esses registros
passaram a ser usados nas trocas e vendas,
representando a quantidade de animais ou de produtos
negociados. Para isso, além dos números, era preciso
inventar símbolos para os produtos e para os nomes dos
proprietários (CAGLIARI, 2009, p. 16).

A escrita evoluiu ao longo de toda história e suas características
influenciavam diferentes civilizações da Antiguidade. A partir do momento em
que os gregos começaram a utilizar o alfabeto, as ações de aprender a ler e a
escrever tornaram-se tarefas de grande alcance popular (CAGLIARI, 2009, p.
19).
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Os povos romanos usaram muito da cultura grega no tocante aos
procedimentos da leitura e da escrita, tornando-os mais próximos de nossa
realidade atual. Sobre isso, Cagliari destaca que:
[...] os romanos assimilaram tudo o que puderam da
cultura grega, inclusive o alfabeto. Práticos como
sempre, acharam interessante o princípio acrofônico do
alfabeto grego, mas perceberam que não precisavam ter
nomes especiais para as letras: era mais simples ter
como nome da letra apenas o próprio som dela. Dessa
forma, mantinha-se o princípio acrofônico e ficava ainda
mais fácil usar o alfabeto e se alfabetizar. Foi assim que
alfa, beta, gama, delta, épsilon, etc. transformaram-se
em a, bê, cê, dê, e, etc. (CAGLIARI, 2009, p. 20).

Nas palavras de Cagliari, em determinado momento histórico da
Antiguidade, a alfabetização se dava pela leitura do que estava escrito e de
cópia de palavras. Posteriormente, utilizavam textos famosos que eram
estudados exaustivamente e, assim, adquiriam aos poucos o domínio e a
habilidade para escrever seus próprios textos:
[...] o trabalho de leitura e cópia era o segredo da
alfabetização [...], onde essa atividade está diretamente
ligada ao trabalho futuro que esses alunos irão
desempenhar, escrevendo para a sociedade e a cultura
da época (CAGLIARI, 2009, p. 17).

Na Antiguidade, foi criado o primeiro método de ensino: a soletração,
conhecido também como alfabético ou ABC. Esse processo foi considerado
extremamente lento e complexo, pois era necessário muito tempo para realizar
sua aprendizagem. De acordo com Mendonça (2011), o processo iniciava-se
com as 24 letras do alfabeto grego e as crianças decoravam todos os nomes
das letras (alfa, beta, gama etc.), e, em seguida, era acrescentada a forma
gráfica e depois o valor sonoro (antes memorizado) à representação gráfica
(escrita). O mesmo processo ocorria com as famílias silábicas, iniciando-se
pelas sílabas simples (beta-alfa = ba; beta – é = be; beta – eta = bê), sendo
decoradas em ordem e exploradas todas as possibilidades de combinação.
Dessa forma continuava o estudo:
[...] concluído o estudo da sílaba, vinham os
monossílabos, depois os dissílabos, trissílabos e assim
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sucessivamente, como fazem as cartilhas. Os primeiros
textos apresentados vinham segmentados em sílabas,
depois eram apresentados em escrita normal, mas sem
espaço entre as palavras e sem pontuação, fato que
tornava a escrita mais complexa que a atual [...] onde
através desse método, quatro anos não era demais para
se aprender a ler (MENDONÇA, 2011, p. 24).

Conforme Mendonça (2011), na Idade Média ainda prevalecia o método
de soletração para promover a alfabetização, entretanto, já eram utilizados
diferentes recursos para ajudar na aquisição da leitura pelas crianças.
Analisando atualmente vestígios da escrita nessa época:
[...] foi possível encontrar suportes de textos utilizados
como alfabetos de couro, tecido e até mesmo em ouro.
Havia também tabuletas de gesso ou madeira que
continham o alfabeto entalhado. Esses objetos eram
postos em contato com as crianças desde a mais tenra
idade, pois os pais acreditavam que, quanto mais cedo
entrassem em contato com o material escrito, mais fácil
seria a aprendizagem e, aos poucos, iriam incorporando
aqueles conhecimentos (MENDONÇA, 2011, p. 25).

A partir do século XVI, o método da soletração não estava sendo mais
aceito em função de sua dificuldade, havendo a necessidade de uma nova
alternativa para ensinar a ler e a escrever. Por volta de 1719, surge o método
denominado de fônico, que utilizava palavras, dando mais valor sonoro à
pronúncia dos sons que se queriam representar, porém, “o exagero na
pronúncia do som das consoantes isoladas levou tal método ao fracasso”.
(MENDONÇA, 2011, p. 25). A partir de 1719, é criado o denominado método
fônico com o material chamado “figuras simbólicas”, tendo como objetivo
mostrar palavras acentuando o som que se queria representar, no entanto,
como a pronúncia do som das consoantes isoladas era exagerado, também foi
levado ao fracasso. Apesar de esse método ter sido rejeitado no Brasil desde o
século XVIII, hoje, alguns de seus defensores tentam ressuscitá-lo, acreditando
ser a solução do problema do fracasso da alfabetização no Brasil
(MENDONÇA, 2011, p. 25).
Analisando linguisticamente o método fônico, é possível afirmar que, na
língua portuguesa, a sílaba é considerada a menor unidade perceptível e
pronunciável para o aluno no processo de alfabetização, e não o fonema, pois,
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na oralidade, a escrita é alfabética, sendo que o português é silábico
(MENDONÇA, 2011, p. 26).
Na França foi criado o método silábico para superar as dificuldades do
método fônico, tendo como foco:
[...] unir consoante e vogal formando a sílaba, e unir as
sílabas para compor as palavras. No método silábico,
ensina-se o nome das vogais, depois o nome de uma
consoante e, em seguida, são apresentadas as famílias
silábicas por ela compostas. Ao contrário do fônico, no
método da silabação, a sílaba é apresentada pronta,
sem se explicitar a articulação das consoantes com as
vogais. Na sequência, ensinam-se as palavras
compostas por essas sílabas e outras já estudadas
(MENDONÇA, 2011, p. 26-27).

Em meados do século XVIII surgiu o método global, com a finalidade de
propiciar à criança um contato maior com a realidade por meio da utilização
natural das palavras que fazem parte de seu cotidiano e que sejam
significativas (MENDONÇA, 2011). Assim:
[...] considerando a realidade da criança, o processo de
alfabetização ganharia significado, deixando de ser,
portanto, tão complexo e abstrato. Ele parte da lógica de
que, se as crianças aprendem a falar emitindo palavras
inteiras e não pedaços dela, também aprenderão a ler e
escrever com mais facilidade palavras com significado.
Insistia-se que o professor deveria ficar o maior tempo
possível na fase de exploração global de palavras, para
só depois fazer a análise da palavra em sílabas
(MENDONÇA, 2011, p. 27).

Dessa maneira, foram criados o método da palavração, que partia da
palavra, os da sentenciação e ainda os que se baseavam em contos e na
experiência infantil. Assim, os métodos da soletração, o fônico e o silábico são
de origem sintética, pois partem da unidade menor rumo à maior, isto é,
apresentam a letra, depois, unindo letras, obtém-se a sílaba, unindo sílabas
compõem-se palavras, unindo-se palavras, formam-se sentenças e, juntando
sentenças, formam-se textos. Há um percurso que caminha da menor unidade
(letra) para a maior (texto) (MENDONÇA, 2011).

Mendonça (2011) também

coloca os métodos que partem de uma unidade que possui significado, para
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fazer a análise (segmentação) em unidades menores que são: da palavração,
sentenciação e textuais, todos de origem analítica:
[...] toma-se a palavra (BOLA), que é analisada em
sílabas (BO-LA), desenvolve-se a família silábica da
primeira sílaba que a compõe (BA-BE-BI-BO-BU) e,
omitindo a segunda família (LA-LE-LI-LO-LU), chega-se
às letras (B-O-L-A) (MENDONÇA, 2011, p. 28).

O método das cartilhas surge pela necessidade de material para ensinar
a ler e a escrever. Segundo Mortatti, as primeiras cartilhas brasileiras com base
nos métodos de marcha sintética (de soletração, fônico e de silabação)
circularam em várias províncias/estados do país por muitas décadas e a
história da alfabetização passou por vários momentos (MORTATTI, 2006, p. 5).
Após a criação e difusão das cartilhas nas escolas, Mortatti, enfatiza o
surgimento do método “João de Deus” (poeta português) ou “método da
palavração”, que tratava do ensino da leitura pela palavra, baseados em
princípios da linguística da época. Esse momento foi considerado um avanço,
porém, até o início da década de 1890, havia uma disputa entre os defensores
do “método João de Deus” e aqueles que defendiam os métodos sintéticos
(soletração, fônico e da silabação) (MORTATTI, 2006, p. 6). Mendonça
assinala que o uso das cartilhas não privilegia o direito de falar ao aluno e não
há espaço para produções espontâneas e, quanto ao aspecto da leitura,
apresentam os piores modelos de textos. Assim:
[...] o aluno vem para a escola com a habilidade de
produzir textos orais. Se ele depara com textos artificiais,
montados para finalidades específicas, que não
correspondem à linguagem, poderá concluir que sua
oralidade está errada e acreditar que o modelo
apresentado pela escola é o correto, o padrão ideal de
texto a ser seguido. Poderá ainda sequer acreditar no
modelo da escola e, tendo o seu discurso desacreditado,
tornar-se resistente ao trabalho pedagógico [...] o estudo
da alfabetização (uso de cartilhas) aborda apenas a
codificação
(escrita)
e
a
decodificação
(leitura/decifração) de sinais, sem o embasamento
subjacente da contribuição da linguística à formação do
alfabetizador. Tendo como objetivo a memorização de
letras e sílabas, decodificar, decifrar sinais (ler) e
codificar esses sinais, a fala transformada em escrita traz
prejuízo ao significado e à escrita espontânea na
produção textual (MENDONÇA, 2011, p. 32-33).
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Ainda corroborando com essa ideia e sobre esse tipo de texto
apresentado nas cartilhas, é possível verificar um problema do método,
principalmente por abordar a escrita e a leitura sem embasá-las com a
linguística. “O aluno vem para a escola com plena habilidade para descrever,
narrar e até defender um ponto de vista, entretanto, a partir do momento em
que se inicia na alfabetização, vai perdendo tais competências”, na referência
em que apresenta textos com palavras e sílabas já dominadas, prejudicam o
conteúdo, a coesão e a coerência, em grande parte dos casos, de modo que
nenhum material didático é completo, pronto e acabado (MENDONÇA, 2011,
p.30). Portanto:
[...] todos são passíveis de serem melhorados e
adaptados pelo professor, em função de suas
necessidades em sala de aula [...] acredita-se que o
professor que possuir boa fundamentação teórica e
científica à prática terá condições de superar as
imperfeições de métodos, poderá optar por um caminho
e oferecer condições para que seu aluno tenha uma
alfabetização consciente, que aprenda pensando e não
apenas memorizando sinais gráficos (MENDONÇA,
2011, p. 33).

Então, acredita-se que o professor precisa ter uma “formação linguística
adequada para saber reconhecer falhas e limitações de qualquer método [...]
saber adaptá-lo, transformando os conhecimentos que já possui em
metodologias e estratégias”, conseguindo, por esse meio, superar as
dificuldades encontradas durante o processo de alfabetização (MENDONÇA,
2011, p. 34). Mendonça ainda relata que atualmente, mesmo com suas falhas,
as cartilhas continuam sendo reproduzidas por professores em seu cotidiano,
conscientemente ou não. Dessa forma, ressalta que:
[...] mesmo a avaliação mais rigorosa por parte do
Ministério da Educação, para a publicação de livros
didáticos, não impede a utilização precária ou mesmo o
uso de expedientes duvidosos das velhas cartilhas. Se
se considerar que o professor com 35, 40 alunos para
alfabetizar, anualmente, sem uma formação sólida de
conhecimentos, aumenta o risco de se recorrer àquele
instrumental já pronto e acabado, que basta seguir de
capa a capa. Ainda existem professores que têm
vergonha de mostrar que usam o instrumental da cartilha
e tentam dissimular sua prática, preparando o próprio
material de trabalho: a cartilha não está na sala, mas a
metodologia sim, basta verificar as atividades
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mimeografadas e coladas nos cadernos dos alunos
(MENDONÇA, 2011, p.30).

Segundo Soares (2018, p.18-19), entre as últimas décadas do século
XIX e início do século XX,
[...] duas vias de evolução se abriram no campo dos
métodos (analíticos e sintéticos) para o ensino inicial da
leitura e da escrita, e alternaram-se na prática
pedagógica até os anos de 1980.

Nas duas orientações, o pressuposto é o mesmo, qual seja o de que a
criança precisa de estímulos externos bem selecionados, com o único fim de
levá-la a apropriar-se da tecnologia da escrita. Mesmo tendo sido considerados
opostos, “métodos sintéticos e analíticos inserem-se no mesmo paradigma
pedagógico e no mesmo paradigma psicológico: o associacionismo” (SOARES,
2018, p. 20). De acordo com Mortatti, esse período entre os séculos XIX e XX
foi marcado por uma importante transformação para a institucionalização da
escola, que:
[...] por sua vez, consolidou-se como lugar
necessariamente institucionalizado para o preparo das
novas gerações, com vistas a atender aos ideais do
Estado republicano, pautado pela necessidade de
instauração de uma nova ordem política e social; e a
universalização da escola assumiu importante papel
como instrumento de modernização e progresso do
Estado-Nação,
como
principal
propulsora
do
“esclarecimento das massas iletradas” (MORTATTI,
2006, p. 2).

Essas transformações foram necessárias em decorrência da carência de
organização e do número reduzido de escolas existentes no país ao final do
período imperial brasileiro, de maneira que a educação funcionava de forma
bastante precária, principalmente no tocante aos materiais usados para
aprendizagem da leitura e da escrita (MORTATTI, 2006, p. 2 - 3). Isso se deu
mais especificamente a partir da Proclamação da República no Brasil. O ato de
conhecer a escrita e a leitura passou a se tornar um importante meio de
privilegiar

a

aquisição

de

saberes

diversos

para

modernização

e

desenvolvimento social, passando a fazer parte das práticas culturais nas
escolas como fundamentos gratuitos e obrigatórios, demandando um sistema
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de ensino mais organizado e sistematizado, além de profissionais mais
capacitados para atuar na função de professores. Desse modo:
[...] para o estado e para o cidadão, o mundo público da
cultura letrada, que instaura novas formas de relação
dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história e
com o próprio Estado; o mundo novo que instaura, enfim,
novos modos de conteúdos de pensar, sentir, querer e
agir (MORTATTI, 2006, p. 3).

A associação entre alfabetização e escola vem sendo questionada
desde o início do século XX, principalmente em decorrência das dificuldades
que vão sendo observadas para propor essa relação e também dos efeitos
pretendidos com a ação da escola para a formação do cidadão (MORTATTI,
2006, p. 3). Dessa maneira:
[...] explicada como problema decorrente, ora do método
de ensino, ora do aluno, ora do professor, ora do sistema
escolar, ora das condições escolares, ora das condições
sociais, ora de políticas públicas, a recorrência dessas
dificuldades de a escola dar conta de sua tarefa histórica
fundamental não é exclusiva de nossa época
(MORTATTI 2006, p. 3).

Desde a implantação do modelo republicano de escola em nosso país,
ao final do século XIX, foram decorridos mais de cem anos do que hoje
denominamos “fracasso escolar na alfabetização”, solicitando soluções
urgentes na mobilização de administradores públicos, legisladores do ensino,
intelectuais de diferentes áreas de conhecimento, educadores e professores
(MORTATTI, 2006, p. 3).
No início do século XX até meados dos anos de 1920, a ênfase da
discussão sobre métodos continuou sendo no ensino inicial da leitura e da
escrita, e prevalecia a caligrafia (vertical ou horizontal) e o tipo de letra a ser
usada (manuscrita ou de imprensa, maiúscula ou minúscula), demandando
treino por meio de exercícios de cópia e ditado (MORTATTI, 2006, p. 8).
Nessa época, houve uma tendência de relativização da importância dos
métodos, mais especificamente pelo método global (de contos) a partir do
século XX. E assim vai se constituindo um ecletismo processual e conceitual
em alfabetização, o método de ensino dependendo de uma questão de
“medida” ao nível de maturidade das crianças em classes homogêneas. A
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escrita continuou sendo praticada como uma questão de habilidade caligráfica
e ortográfica, ensinada ao mesmo tempo com a leitura, como forma de um
“período preparatório” que se apresentava com exercícios de discriminação e
coordenação viso-motora e auditivo-motora, posição de corpo, entre outros
(MORTATTI, 2006, p. 8-9). Então,
[...] essa tendência de relativização da importância do
método decorreu especialmente da disseminação,
repercussão e institucionalização das então novas e
revolucionárias bases psicológicas da alfabetização
contidas no livro Testes ABC para verificação da
maturidade necessária ao aprendizado da leitura e
escrita [...] com o objetivo de buscar soluções para as
dificuldades de nossas crianças no aprendizado da
leitura e escrita. Propõe então, as oito provas que
compõem os testes ABC, como forma de medir o nível
de maturidade necessária ao aprendizado da leitura e
escrita, a fim de classificar os alfabetizandos, visando à
organização de classes homogêneas e à racionalização
e eficácia da alfabetização (MORTATTI, 2006, p. 9).

Durante os anos 50 e 60, buscava-se o melhor método para propor a
alfabetização. As pesquisas na área de educação dessa época apontavam que
o Associacionismo era o método mais utilizado para alfabetizar, que se baseia
no método das cartilhas, criadas na mesma época do método João de Deus
(MORTATTI, 2006).
A alfabetização deve englobar três aspectos importantes da linguagem:
a fala, a escrita e a leitura. Ao analisar todos eles, é possível compreender com
mais clareza como as cartilhas ou qualquer outro método de alfabetização
funcionam (MENDONÇA, 2011, p. 34). Sobre

essa

questão,

Malavasi

considera que o uso da cartilha pode não ter sentido, e os alunos, muitas
vezes, não apresentam interesse em aprender. No entanto, escutar histórias,
construir e reconstruí-las, pode ser o foco de estudo no processo de leitura e
escrita. Histórias contadas, cantadas ou escritas pelas próprias crianças
(MALAVASI, 2006, p. 31), por que:

[...] as histórias aconteciam como uma novela; em
capítulos semanais. Assim, passavam a ser o texto base
para o estudo da leitura e escrita. Às vezes as histórias
vinham acompanhadas de músicas já existentes ou
feitas por nós, que funcionavam como complemento da
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história [...] os alunos participavam das atividades de
construção e reconstrução do texto e rapidamente
passaram a criar e representar as histórias (MALAVASI,
2006, p. 31).

Por outro lado, muitos profissionais utilizam a cartilha até hoje como
mais um recurso pedagógico e conseguem, por vezes, realizar um bom
trabalho, mesmo quando usam uma ferramenta considerada muito ruim. Logo,
é importante conhecer o material (cartilhas) antes de propor seu uso ou abolilo. Antes de tudo, é preciso:
[...] que se conheça como elas são, o que propõem,
como propõem, o que pretendem e, principalmente, o
que deixam de fazer [...] O que muitas vezes salva o
trabalho escolar nesses casos é a competência, a
habilidade e o bom senso de alguns professores, que
conseguem obter resultados surpreendentes mesmo
usando uma ferramenta muito ruim (CAGLIARI, 2009 p.
82-83).

Posteriormente, surge a necessidade de novas propostas do ensino da
leitura e da escrita com a utilização de métodos denominados mistos ou
ecléticos (analítico-sintético ou vice-versa), sendo assim, considerados mais
eficientes (MORTATTI, 2006, p. 8). Isso se explica quando Silva (2004) afirma
que, a partir dos anos 60, cresceram as discussões acerca da alfabetização em
função dos altos índices de fracasso escolar observados.
Outro método mundialmente conhecido é o método Paulo Freire de
alfabetização de adultos. Partia do diálogo e da conscientização, propondo ao
aluno transformar a consciência ingênua em consciência crítica por meio da
“leitura do mundo” e desenvolvendo a consciência silábica e alfabética, levando
os educandos ao domínio das correspondências entre grafemas e fonemas. A
análise e a síntese vêm de uma palavra real e significativa, retirando dela a
sílaba, para que se faça a combinação fonêmica na constituição de sílabas e
de novas palavras. Segundo

Mendonça,

a

alfabetização

sociolinguística

demonstra que o Método Paulo Freire está fundamentado na sociolinguística,
propondo uma reinvenção da alfabetização. Dessa forma:
[...] entende Método como sistematização, organização
do trabalho docente. É “sócio”, porque desenvolve

95

efetivamente o diálogo no contexto social da sala de
aula, e é “Linguístico” por trabalhar o que é específico da
língua: a codificação e decodificação de letras, sílabas,
palavras, texto, contexto, e desenvolver as habilidades
para ler e escrever como: a direção da leitura, o uso dos
instrumentos de escrita, organização espacial do texto,
suportes de texto etc [...] com suas técnicas de
desenvolvimento da competência fonológica no
conhecimento das correspondências grafo-fonêmicas,
para o domínio da leitura e da escrita e de seus usos
sociais, e para subsidiar a transformação da consciência
ingênua do alfabetizando em consciência crítica, sonho
do saudoso mestre Paulo Freire (MENDONÇA, 2011, p.
121-122).

Segundo Gadotti (2003), o método Paulo Freire foi muito importante na
alfabetização, em especial de jovens e adultos, pois promovia a aceleração de
sua aprendizagem nesse sentido. Esse método pode ser descrito pela relação
de três momentos entrelaçados interdisciplinar e dialeticamente:

[...] a) A investigação temática, pela qual aluno e
professor buscam, no universo vocabular do aluno e da
sociedade onde ele vive, as palavras e temas centrais de
sua biografia. Esta é a etapa da descoberta do universo
vocabular, em que são levantadas palavras e temas
geradores relacionados com a vida cotidiana dos
alfabetizandos e do grupo social a que eles pertencem.
Essas palavras geradoras são selecionadas em função
da riqueza silábica, do valor fonético e principalmente em
função do significado social para o grupo. A descoberta
desse universo vocabular pode ser efetuada através de
encontros informais com os moradores do lugar em que
se vai trabalhar, convivendo com eles, sentido suas
preocupações e captando elementos de sua cultura;
b) A tematização, pela qual professor e aluno codificam e
decodificam esses temas; ambos buscam o seu
significado social, tomando assim consciência do mundo
vivido. Descobrem-se assim novos temas geradores,
relacionados com os que foram inicialmente levantados.
É nesta fase que são elaboradas as fichas para a
decomposição das famílias fonéticas, dando subsídios
para a leitura e a escrita; c) A problematização, na qual
eles buscam superar uma primeira visão mágica por uma
visão crítica, partindo para a transformação do contexto
vivido. Nesta ida e vinda do concreto para o abstrato e
do abstrato para o concreto, volta-se ao concreto
problematizando-o. Descobrem-se assim limites e
possibilidades existenciais concretas captadas na
primeira etapa. Evidencia-se a necessidade de uma ação
concreta, cultural, política, social, visando à superação
de situações-limite, isto é, de obstáculos ao processo de
hominização. A realidade opressiva é experimentada
como um processo passível de superação. A educação
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para a libertação deve desembocar
transformadora (GADOTTI, 2003, p. 3).

na

práxis

Maciel destaca um aspecto relevante sobre o método Paulo Freire, visto
que:
[...] a atitude dialógica deve perpassar o tripé: educadoreducando-objeto de conhecimento. Partindo da realidade
do educando o diálogo deve iniciar-se antes mesmo do
ato educativo, no processo de captação de pesquisa e
organização do universo vocabular do educando de sua
realidade e de seu povo. Para que ao partir para a “roda
de conversa” círculo de cultura o professor possa a partir
do diálogo organizar os conteúdos do conhecimento, a
partir das palavras geradoras despertar no educando a
sua importância e o conhecimento que este julgava não
ter (MACIEL, 2017, p. 21837).

Mendonça (2011) assinala que o método Paulo Freire não teve a
merecida

importância,

sendo

pouco

divulgado

no

Brasil,

pois

foi

descaracterizado (codificação e descodificação) e posteriormente excluído das
etapas de alfabetização. A partir disso, esse método foi transformado em mero
método das cartilhas, assim impedindo os alfabetizadores de fazer a “leitura de
mundo” defendida por Freire, em que era possível transformar a consciência
ingênua em crítica. De acordo com Freire, constatou-se na educação brasileira
a “desmetodização” do ensino, que pode ser explicada pela ausência de
método para alfabetizar. Esse momento é marcado pelo surgimento dos
estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a Psicogênese da Língua
Escrita, com base na epistemologia genética de Piaget (FREIRE, 2017).
Segundo

Soares

(2018),

ocorreram

duas

grandes

rupturas

metodológicas no processo de alfabetização, sendo a primeira, entre o método
de soletração e os métodos analíticos e sintéticos. A segunda ruptura e mais
radical ocorre quase um século depois, por volta dos anos 1980, com o
surgimento do paradigma cognitivista e, portanto, com pressupostos totalmente
diferentes, tendo em vista que, agora, existe a prevalência da aprendizagem
sobre o ensino, sendo o marco do surgimento da teoria da psicogênese da
língua escrita. Nesse sentido:
[...] na versão da epistemologia genética de Piaget, que
aqui se difundiu na área da alfabetização sobre a
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discutível denominação de construtivismo, paradigma
introduzido e divulgado no Brasil sobretudo pela obra de
Emília Ferreiro e sua concretização em programas de
formação de professores e em documentos de
orientação pedagógica e metodológica (SOARES, 2018,
p. 20).

Leão (1999) descreve alguns dos autores principais adeptos da teoria
construtivista, sendo Jean Piaget o precursor, além de outros, como Wallon,
Vygotsky, Luria e Ferreiro. Esses dois últimos foram os mais significativos em
prosseguir com o estudo da aquisição da escrita, levando em consideração
alguns dos princípios dessa linha de pensamento:
[...] Em relação à aplicação pedagógica das teorias
construtivistas, entre as quais a teoria de Piaget tem
papel de destaque, devemos reconhecer a importância
do papel do professor. É o professor o mediador do
processo de aprendizagem da criança, isto é, ele é quem
vai propiciar a interação entre os alunos e entre ele e
seus alunos (LEÃO, 1999, p. 201).

Andrade (2013) destaca que a partir dos anos de 1970, a psicolinguista
Emília Ferreiro revolucionou o processo de alfabetização após uma
investigação hipotética nos diferentes campos da aquisição da leitura e da
escrita. Ela, com a colaboração de Ana Teberosky, procurou estudar o próprio
sujeito: o sujeito cognoscente, visando compreender o mundo que o rodeia e
de resolver as interrogações que este mundo provoca. Não é um sujeito que
espera que alguém que tem conhecimento o transmita por um ato de
benevolência. É um sujeito que aprende basicamente por suas próprias ações
sobre os objetos do mundo e que constrói suas próprias categorias de
pensamentos ao mesmo tempo em que organiza seu mundo.
Nos anos 80, houve um grande interesse pelo tema da alfabetização
inicial em nosso país. As ideias de Emília Ferreiro direcionaram uma reflexão
teórica cada vez mais investigada por professores e pesquisadores:

[...] O seu primeiro livro traduzido no Brasil, Psicogênese
da língua escrita representou uma grande revolução
conceitual nas referências teóricas com que se tratava a
alfabetização até então [...] para a interpretação da forma
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da criança aprender a ler e escrever (AZENHA, 1993, p.
34-35).

Segundo Soares (2018 p. 21), ao contrário do antigo paradigma, agora a
aprendizagem prevalece sobre o ensino, o foco do professor é direcionado
para o aprendiz, sendo isso mencionado por Ferreiro e Teberosky quando:
[...] esclarece que o processo de aprendizagem da língua
escrita pela criança se dá por uma construção
progressiva do princípio alfabético, do conceito de
linguagem como um sistema de representação dos sons
da fala por sinais gráficos; propõe que se proporcione à
criança oportunidades para que construa esse princípio e
esse conceito por meio de interação com materiais reais
de leitura e de escrita (FERREIRO e TEBEROSKY,
1991, p. 21).

Nesse aspecto, a obra de Ferreiro e Teberosky passa a auxiliar como
ocorrem os processos de aquisição da linguagem escrita e o aprendizado da
leitura como fatores primordiais para o sucesso das crianças nos demais anos
de escolaridade e em sua vida social e profissional. A psicolinguística permitiu
introduzir a escrita enquanto o objeto de conhecimento, e o sujeito da
aprendizagem enquanto o sujeito cognoscente. A concepção da aprendizagem
inerente à psicologia genética supõe necessariamente existirem processos de
aprendizagem do sujeito que não dependem dos métodos. A obtenção de
conhecimento é um resultado da própria atividade do sujeito (ANDRADE,
2013).
No contexto do livro “Psicogênese da língua escrita”, Ferreiro e
Teberosky (1991) destacam que a criança tem a hipótese acerca da leitura e
da escrita e isso precisa ser do conhecimento de seus professores para que
possam explorar o saber dela em seus vários níveis, auxiliando-a a passar de
um nível a outro no processo de alfabetização:

[...] Portanto, a psicogênese da língua escrita descreve
como o aprendiz se apropria dos conceitos e das
habilidades de ler e escrever, mostrando que a aquisição
desses atos linguísticos segue um percurso semelhante
àquele que a humanidade percorreu até chegar ao
sistema alfabético, ou seja, na fase pré-silábica do
caminho que percorre até alfabetizar-se, ignora que a
palavra escrita representa a palavra falada, e
desconhece como essa representação se processa. Ele
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precisa, então, responder a duas questões: o que a
escrita representa e o modo de construção dessa
representação (MENDONÇA e MENDONÇA, 2011 p.
39).

Aliado aos princípios da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e
Teberosky, o construtivismo, que trata das posturas em relação à aquisição do
conhecimento, não se caracteriza, portanto, nem como uma técnica, tampouco
como um método de ensino. Sobre o construtivismo, é possível destacar que:
[...] traz a ideia de que nada está acabado, pronto, e que
o conhecimento não é transmitido como algo terminado.
Se constitui com o mundo das relações sociais com a
interação do indivíduo com o meio físico e social (LEÃO,
1999, p. 195).

Saviani faz uma análise sobre o momento de mudança que veio com a
psicogênese da língua escrita, compreendendo que essa maneira de entender
a educação se reflete da seguinte maneira:
[...] Compreende-se, então, que essa maneira de
entender a educação, por referência à pedagogia
tradicional tenha deslocado o eixo da questão
pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto
lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para
os métodos ou processos pedagógicos; do professor
para o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina
para a espontaneidade; do diretivismo para o nãodiretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma
pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da
lógica para uma pedagogia de inspiração experimental
baseada principalmente nas contribuições da biologia e
da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria
pedagógica que considera que o importante não é
aprender, mas aprender a aprender (SAVIANI, 2003, p.
7).

Soares (2018, p. 21-22) considera surgir, a partir daí, uma nova
fundamentação teórica e conceitual do processo de alfabetização, sendo seu
objeto a língua escrita, ao contrário do que muitos professores pensam, qual
seja o de se tratar de um novo método de ensino. Nesse momento de
ascensão do construtivismo, os considerados métodos tradicionais são
rejeitados, por contrariarem tanto o processo psicogenético de aprendizagem
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da criança quanto a própria natureza do objeto dessa aprendizagem, a língua
escrita. Assim, no construtivismo:
[...] o foco é transferido de uma ação docente
determinada por um método preconcebido para uma
prática pedagógica de estímulo, acompanhamento e
orientação
da
aprendizagem,
respeitadas
as
peculiaridades do processo de cada criança, o que torna
inadmissível um método único e predefinido (SOARES,
2018, p. 22).

Segundo Soares (2003), a perspectiva construtivista trouxe diferentes e
importantes contribuições para a alfabetização, ou seja, a criança deixa de ser
dependente de estímulos externos para aprender o sistema de escrita,
presente nos métodos hoje denominados como tradicionais. Ela passa, então,
a (re)construir esse sistema de representação, interagindo com materiais para
ler e não com materiais produzidos para aprender a ler; os chamados prérequisitos para a aprendizagem da escrita, pressupostos de antigos métodos.
Nesse momento, tais métodos são negados por uma visão interacionista,
negando uma ordem hierárquica de habilidades em que a aprendizagem se dá
por uma progressiva construção do conhecimento, relacionando-se com o
objeto da língua escrita. Dessa maneira, as dificuldades da criança, no
processo de construção do sistema de representação que é a língua escrita,
consideradas deficiências ou disfunções, na perspectiva dos métodos
tradicionais, passam a ser vistas como erros construtivos, resultado de
constantes estruturações (SOARES, 2003). Soares ainda ressalta que, apesar
dessas contribuições, é necessário reconhecer que a perspectiva construtivista
e os estudos baseados no letramento levaram a diferentes equívocos na
prática de muitos profissionais. Em primeiro lugar, passou-se a privilegiar a
faceta psicológica da alfabetização, obscurecendo sua faceta linguística –
fonética e fonológica. Em segundo lugar, gerou uma falsa inferência, a de que
seria incompatível com o paradigma conceitual psicogenético a proposta de
métodos de alfabetização.
O conceito de método também ficou contaminado, pois anteriormente
existia um problema metodológico entre os métodos analítico e sintético
(fônico, silábico, global, etc.), assim, atribuindo-lhes uma conotação negativa,
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como se eles esgotassem todas as alternativas metodológicas para a
aprendizagem da leitura e da escrita. Como lembra Soares (2003, p. 8):
Talvez se possa dizer que, para a prática da
alfabetização, tinha-se, anteriormente, um método, e
nenhuma teoria; com a mudança de concepção sobre o
processo de aprendizagem da língua escrita, passou-se
a ter uma teoria, e nenhum método.

E Soares continua:
[...] acrescenta-se a esses equívocos e falsas inferências
o também falso pressuposto, decorrente deles e delas,
de que apenas do convívio intenso com o material
escrito que circula nas práticas sociais, ou seja, do
convívio com a cultura escrita, a criança se alfabetiza. A
alfabetização, como processo de aquisição do sistema
convencional de uma escrita alfabética e ortográfica, foi,
assim, de certa forma obscurecida pelo letramento,
porque este acabou por frequentemente prevalecer
sobre aquela, que, como consequência, pede sua
especificidade (SOARES, 2003, p. 9).

Dessa forma, com essa mudança de foco educativo, o método se torna
irrelevante. O movimento pendular é alterado: de um lado os métodos agora
qualificados como “tradicionais”, e por outro lado, a “desmetodização” ou
desvalorização do método proposta pelo construtivismo. Soares assinala:
[...] como no paradigma anterior, a aprendizagem da
leitura e da escrita era considerada um problema
essencialmente metodológico, os métodos que esse
paradigma gerou – métodos analíticos e sintéticos –
contaminaram o conceito de método de alfabetização, de
modo que a rejeição a eles se tornou uma rejeição a
método em alfabetização, de forma genérica (SOARES
2018, p. 22).

Muitos docentes se viram em dificuldades para entender a dinâmica da
teoria construtivista e desenvolver os aspectos da psicogênese da língua
escrita, a qual se daria pelo abandono das técnicas silábicas de análise e
síntese consideradas “tradicionais”, em favor da nova conduta, a didática do
nível pré-silábico. Como afirmam Mendonça e Mendonça:

[...] ainda é bastante comum encontrar professores que
se dizem construtivistas ensinando silabação, fazendo o
aluno perceber as sílabas através de montagem de
sílabas, dizendo que essa estratégia auxilia e ajuda a
fixação. Outros partem de um texto, mas depois pedem
para os alunos recortarem as palavras e depois trabalha
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as sílabas. [...] Evidentemente, nem o construtivismo
nem a psicogênese da língua escrita são métodos, mas
ainda hoje é comum, ao se questionar um alfabetizador
sobre qual método de ensino, obter-se a resposta:
“método construtivista” (MENDONÇA e MENDONÇA,
2011, p. 41 e 45).

A ideia era a de que os alunos iriam aprender sozinhos a escrever,
copiando o que o professor escrevia na lousa, sendo “escriba” das histórias
contadas em sala de aula, não necessitando, assim, de um trabalho
sistemático de alfabetização, ou seja, na prática, a criança até poderia
aprender sozinha, mas isso seria mais adequado com a mediação do professor
que direciona a aprendizagem. Portanto:
[...] é inconcebível que um indivíduo graduado na área
de ensino da língua materna, com conhecimentos
linguísticos sobre fonética, ciente da complexidade do
que é o escrever, das dificuldades relativas do domínio
dos sistemas gráfico e ortográfico, dá pontuação,
concordância, aspectos que envolvem a produção
textual, possam acreditar em tal afirmação. [...] Exercer a
função de mediador do conhecimento informando
apenas o que os alunos, ao demonstrar interesse,
questionassem. Se o docente se limitar a responder
questionamento de alunos a aprendizagem da leitura e
da escrita poderá ficar comprometida. Alfabetizar exige
trabalho sistemático com objetivos determinados, com
carga horaria diária, concentração, esforço, persistência
e determinação (MENDONÇA e MENDONÇA, 2011, p.
48-49).

Agora, o professor pedia ao aluno que escrevesse do seu jeito,
incentivando-o a escrever sem medo, porém:
[...] os professores achavam estranho ver os alunos
rabiscando, pensando que eles escreviam histórias. O
principal problema era a distância que há entre o
trabalho de nível pré-silábico para o nível alfabético
(MENDONÇA e MENDONÇA, 2011, p. 51-52).

O professor não pode corrigir o aluno, embora se saiba que a correção é
muito importante, principalmente quando feita na presença da criança,
chamando sua atenção para a reconstrução de sua tarefa (MENDONÇA e
MENDONÇA, 2011, p. 52). Saber que existem diferenças entre processos de
aprendizagem e métodos de ensino não legitima o apagamento do papel do
professor e do ensino, mas apenas oferece outros critérios para a escolha dos
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melhores momentos e situações de aprendizagem (AZENHA, 1993, p. 96-97).
O construtivismo, mesmo com interpretações nem sempre corretas na prática
docente na área da alfabetização, foi hegemônico tanto no discurso acadêmico
como nas orientações curriculares até os anos iniciais do século XXI, quando a
questão dos métodos reaparece, surgindo, assim, mais um momento de
controvérsias para que se pudessem alcançar melhores condições para o
desenvolvimento do processo de leitura e escrita (SOARES, 2018, p. 22). Em
outras palavras:
[...] a questão dos métodos é tão importante (mas não a
única nem a mais importante) quanto as muitas outras
envolvidas nesse processo multifacetado, que vem
apresentando como seu desafio a busca de soluções
para as dificuldades de nossas crianças em aprender a
ler e escrever e de nossos professores em ensiná-las. E
qualquer discussão sobre métodos de alfabetização que
se queira rigorosa e responsável, portanto, não pode
desconsiderar o fato de que um método de ensino é
apenas um dos aspectos de uma teoria educacional
relacionada com uma teoria do conhecimento e com um
projeto político e social (MORTATTI, 2006, p. 14-15).

Segundo Soares, a questão dos métodos no decorrer da história vem
sendo uma questão de controvérsia, polêmica e desacordos. Mesmo diante de
tantas divergências, ainda considera a ambiguidade que tem contaminado a
palavra método, unindo ao complemento de alfabetização:
[...] frequentemente manuais didáticos, cartilhas,
artefatos pedagógicos recebem inadequadamente a
denominação de métodos de alfabetização – convém
desde já esclarecer [...] se entende por método de
alfabetização um conjunto de procedimentos que,
fundamentados em teorias e princípios, orientem a
aprendizagem inicial da leitura e da escrita, que é o que
comumente se denomina alfabetização (SOARES, 2018,
p. 16).

Segundo Soares (2017a) e Mendonça e Mendonça (2011) algumas das
principais consequências dos equívocos da má interpretação acerca da
psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky são a supervalorização
do letramento sobre a alfabetização, visto serem processos distintos e
indissociáveis, sendo a alfabetização o processo de um código e das
habilidades de utilizá-lo para ler e escrever [...] e o letramento o uso das
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competências da leitura e da escrita por um indivíduo que já domina o código
(MENDONÇA e MENDONÇA, 2011, p. 46). Para Mendonça e Mendonça, fica
evidente a necessidade da retomada dos estudos e das discussões acerca de
como realizar a alfabetização na atualidade, no sentido de que houve uma
exclusão do ensino de conteúdos específicos da alfabetização:
[...] Nesse tempo vêm-se abalando as crenças e os
fundamentos da alfabetização tradicional, mudando
drasticamente a linha de ensino das escolas e levando
os professores a um grande conflito metodológico
(MENDONÇA e MENDONÇA, 2011, p. 40).

Para Silva, diante da falta de métodos, “as questões linguísticas não
ganharam, inicialmente, o lugar necessário. Passou-se a acreditar no
pressuposto de que apenas a exposição da criança ao convívio da leitura e da
escrita bastaria para aprender a ler e a escrever”, o que contribuiu para as
crianças chegarem ao fim do ensino fundamental sem dominar a leitura e a
escrita (SILVA, 2004, p. 35). Dessa forma:
[...] o entendimento equivocado deste novo paradigma,
negando uma sistematização do ensino da tecnologia da
escrita, associado à introdução do conceito de
letramento, tem contribuído para que o processo de
alfabetização perca sua especificidade, o ensino do
código linguístico (SILVA, 2004, p. 35).

Corroborando com essa mesma ideia, Batista et al relatam que o
analfabetismo escolar tem como base principal problema de metodologias de
ensino baseadas no construtivismo e no conceito de letramento:
[...] defende-se a utilização de métodos de base fônica,
organizados em torno da exploração sistemática das
relações entre letra e som, isto é, entre o sistema
fonológico do português e seu sistema ortográfico
(BATISTA et al, 2004, p. 22).

Diante de tantos debates, conflitos metodológicos na escola para
alfabetizar os alunos, estudos mais recentes defendem a utilização de métodos
de base fônica. Segundo Batista et al (2004), os métodos de base fônica
defendidos recentemente não se identificam com o antigo método fônico de
alfabetização, de vez que apresenta metodologias de ensino baseadas no
desenvolvimento da consciência fonológica, na análise da relação entre letras
ou grafemas e sons ou fonemas da língua, bem como no desenvolvimento da
fluência em leitura, do vocabulário e da compreensão.
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Diante desse posicionamento, os autores asseveram:
[...] seria ótimo que os problemas da alfabetização no
País pudessem ser resolvidos por um método seguro e
eficaz. Mas as metodologias por si mesmas, não são
suficientes para assegurar resultados positivos, pois
dependem sempre do professor, de sua sensibilidade
para interpretar as necessidades dos alunos –
particularmente daqueles que apresentam dificuldades
no processo de aprendizagem. Dependem também de
uma organização coletiva da escola e das redes de
ensino, por meio das quais são definidos os patamares
mínimos de aprendizagem numa série ou ciclo,
estabelecidas formas de diagnóstico e desenvolvidos
processos de intervenção (BATISTA et al, 2004, p. 22).

Além disso, os autores ainda relatam que os defensores brasileiros da
volta aos métodos de base fônica apresentam um pressuposto equivocado com
relação às práticas dos professores em sala de aula:
[...] o fato de os programas curriculares de estados e
municípios, bem como de os Parâmetros Curriculares
Nacionais adotarem fundamentos ligados a teorias
construtivistas ou ao conceito de letramento não significa
que as metodologias decorrentes desses fundamentos
tenham sido adotadas efetivamente, nas salas de aula
(BATISTA, et al, 2004, p. 22).

Batista et al argumentam, no entanto, que esse fato pode ser
comprovado pelas escolhas dos professores de padrões de livros didáticos de
alfabetização no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Os livros mais
solicitados ao MEC pelas escolas são os que se organizam em torno de
princípios do método silábico, de modo que:
[...] mesmo que o método silábico se distancie, em
diferentes aspectos, das novas concepções fônicas,
estas estão baseadas numa gradual e sistemática
exploração das relações entre grafemas e fonemas.
Assim, não se trata de pedir um “retorno” aos métodos
de base fônica. Eles são, de fato, aqueles presentes nas
escolas (BATISTA, et al, 2004, p. 23).

Segundo Rangel e Rojo, os métodos sintéticos, como exemplo, o
método fônico e o silábico, são mais adequados para aprendizagem de leitura
e da escrita, de maneira que no Brasil e em países latinos, os autores abordam
o uso do método silábico. O método fônico é mais comum em países de língua
inglesa e anglo-saxônica. Por isso que se adota por aqui o velho “bê-á-bá” que
caracteriza o método silábico (RANGEL e ROJO, 2010, 16). Seabra

e

Capovilla, usando os princípios de Piaget, destacam que esse pouco
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desenvolvimento teórico e científico da pedagogia se deve a fatores como o
pouco contato com a pesquisa científica por parte dos professores durante sua
formação, a ausência de condução de pesquisas pelos próprios professores, e
a sua falta de autonomia para ensinar na medida que devem submeter-se a
parâmetros

e

programas

ditados

por

autoridades

e

baseados

em

circunstâncias, ideologias e palpites, mais que em pesquisa científica. Os
autores destacam também que Piaget, anos atrás, já criticava essa situação de
falta de pesquisa em pedagogia e de submissão dos professores e parâmetros
curriculares ditados por burocratas do Estado que não fazem pesquisa e não
levam em conta pesquisa. Esses modelos de educação ditados acabaram
surtindo efeito em alguns países desenvolvidos, porém, foram criados a partir
de dados de pesquisa levantados por professores, o que caracteriza
inicialmente um esforço experimental dentro da pedagogia (SEABRA e
CAPOVILLA, 2010, p. 73).
O cerne de tais pesquisas diz respeito a como se devem alfabetizar as
crianças, se pelo método global ou pelo método fônico. A diferença essencial
entre eles é simples:
[...] o método global prega que a alfabetização deve ser
feita diretamente a partir de textos complexos, que
devem ser introduzidos logo ao início da alfabetização,
antes que a criança tenha tido a chance de aprender a
decodificar e a codificar, sendo que não há um ensino
explícito e sistemático das correspondências grafemafonema, pois se espera que a criança sozinha perceba
tais relações. Já o método fônico afirma que o texto deve
ser introduzido de modo gradual, com complexidade
crescente, e à medida que a criança for adquirindo uma
boa habilidade de fazer decodificação grafofonêmica
fluente, ou seja, depois que ela tiver recebido instruções
explícitas e sistemáticas de consciência fonológica e de
correspondências entre grafemas e fonemas (SEABRA e
CAPOVILLA, 2010, p. 73).

Até os anos 90, o método global era a moda e grande parte dos países
procuravam alfabetizar suas crianças usando-o. Seabra e Capovilla (2010, p.
73) afirmam:
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[...] a queda sistemática no desempenho da população
escolar desses países produziu enorme e crescente
insatisfação entre os educadores sensíveis à involução e
fracasso progressivo das crianças.

Isso gerou uma grande controvérsia, forçando as autoridades a buscar
alternativas, com base em pesquisas experimentais para optar por um ou outro
método (SEABRA e CAPOVILLA, 2010, p. 73).
Analisando os resultados do Pisa (Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes), Seabra e Capovilla assinalam que a produção de jovens com
maior competência de leitura e escrita ocorre mais facilmente nos países que
adota o método fônico no processo de alfabetização das crianças, ao passo
que países com índices medianos adotam métodos não puramente fônicos,
porém mistos. Já os países que persistem em adotar o construtivismo no
processo de alfabetização e letramento amargam os índices mais baixos no
ranking mundial, como exemplo o Brasil (SEABRA e CAPOVILLA, 2010, p. 73).
Estes autores (2010) relatam o método fônico como tendo incontestável
eficácia durante os processos de alfabetização, de modo que muitos países
desenvolvidos já evidenciam sua importância na prática escolar:
[...] Avanços na neurociência têm corroborado esses
achados. Países como Inglaterra, Estados Unidos,
Austrália, Israel, Finlândia e França reconheceram tais
evidências e, acatando o que há de mais recente em
termos científicos, recomendaram o método fônico em
suas diretrizes oficiais (SEABRA e CAPOVILLA, 2010, p.
11).

Batista relata a importância da consciência fonológica em classes de
alfabetização, destacando ser possível perceber a complexidade do sistema de
escrita alfabético do português brasileiro. Nessa direção,
[...] a aquisição da consciência fonológica está ligada à
conduta do professor em sala de aula, que deverá
oportunizar a criança situações para conhecer,
compreender e manipular a linguagem oral e escrita e
assim, ampliar as possibilidades de aquisição do
processo de alfabetização (BATISTA, 2015, p. 71).

Albuquerque, Morais e Ferreira, também evidenciam o método fônico
como eficaz para o êxito na alfabetização.
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[...] no âmbito das investigações psicolinguísticas,
numerosos estudos que examinaram a relação entre as
habilidades de consciência fonológica e o êxito na
alfabetização apontaram a necessidade de promover na
escola, desde a etapa da educação infantil, e promover
oportunidades de reflexão sobre as palavras como
sequências de segmentos sonoros (ALBUQUERQUE,
MORAIS e FERREIRA, 2008, p. 253).

Atualmente, face a tantos problemas relacionados ao domínio da
linguagem escrita, razão pela qual muitas crianças não conseguem alcançar os
níveis de competências em leitura, a perspectiva da psicologia cognitiva da
leitura para desenvolver a alfabetização é citada por Maluf e Cardoso-Martins,
que apontam três objetivos:
[...] fazer avançar o conhecimento sobre a aprendizagem
e o ensino bem-sucedido da linguagem escrita; favorecer
o acesso dos professores alfabetizadores ao
conhecimento baseado em evidencias de como ensinar
a ler com melhores resultados; incentivar o diálogo entre
pesquisadores, estudantes, alfabetizadores e formadores
de professores sobre a aprendizagem e o ensino
eficiente da linguagem escrita (MALUF e CARDOSOMARTINS, 2013, p. 11-12).

Ao tratar do método fônico e da consciência fonológica, Maluf e
Cardoso-Martins destacam que:
[...] os professores devem ter em conta a necessidade de
dar mais assistência às crianças que, no seu meio
sociocultural, não tiveram estimulação apropriada com
materiais de escrita que as fizessem refletir sobre a
relação desta com a linguagem oral e, em particular, com
a estrutura fonológica da fala. Treinar a consciência
fonológica é importante para todos, mas, em especial,
para as crianças de meio desfavorecido, de maneira que
estejam em condições de vir a desenvolver a
decodificação (MALUF e CARDOSO-MARTINS, 2013, p.
45)

Morais indica o caminho certo para a alfabetização, mostrando que a
atenção do aluno é direcionada para a fala e a escrita, ou seja, a essência dos
métodos fônicos. Assim:
[...] tanto o princípio na abordagem analítica da
compreensão do princípio alfabético (fazer descobrir os
fonemas na sílaba, falada e escrita) ou na abordagem
sintética (fazer “sentir” o fonema através de várias pistas
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acústicas, articulatórias, e mostrar como dois fonemas
sucessivos – consoante e vogal – podem fundir-se numa
sílaba, falada e escrita) (MORAIS, 2014, p. 65).

Basso destaca existir uma diferença entre o método fônico e a
consciência das propriedades fonológicas das diversas variantes da fala, sendo
que isso gera muitas discussões no Brasil por adquirir diferentes conotações de
cunho pedagógico, político e ideológico (BASSO, 2006).
Sendo a teoria da psicogênese da língua escrita a principal referência
sobre como os alunos constroem hipóteses a respeito da escrita alfabética,
muitos professores tiveram pouco acesso aos estudos no aprendizado da
leitura e da escrita, das habilidades de reflexão fonológica ou consciência
fonológica (MORAIS e LEITE, 2005, p. 71). Segundo os autores, assumem
uma série de pressupostos defendidos pela teoria da psicogênese da língua
escrita:
[...] I) que as crianças em seu processo de alfabetização,
constroem hipóteses sobre como a escrita nota a língua
falada. II) que aquelas hipóteses evoluem de uma etapa
inicial, em que a escrita não é tomada como uma
representação do falado (hipótese pré-silábica) a uma
etapa em que ela representa a fala por correspondência
silábica (hipótese silábica), chegando, por fim, a uma
correspondência alfabética, e III) que o SEA não é um
código, de modo que seu aprendizado não se reduz a
uma identificação de fonemas e memorização das letras
que os notam na escrita [...] concebendo que a escrita
alfabética é uma invenção cultural e que a escola pode
ajudar o aluno a descobrir suas propriedades [...] para
um ensino do SEA que promova, sistematicamente, a
reflexão também sobre a dimensão sonora das palavras
(MORAIS e LEITE, 2005, p. 72).

Morais e Leite constataram em suas pesquisas que para o aprendiz
dominar a escrita alfabética, o desempenho de habilidades de reflexão
fonológica não é condição suficiente, mas condição necessária, excluindo
apenas habilidades que exigem trabalhar de forma abstrata com fonemas
(MORAIS e LEITE, 2005, p. 81):
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[...] assim, até hoje não encontramos alunos que tenham
alcançado uma hipótese silábica sem ser capazes de
contar as sílabas de palavras [...] não vemos, portanto, o
que justificaria deixar o aluno sozinho nessa tarefa de
compreender as relações entre as partes sonoras e
partes escritas. Se ele fazia isso por conta própria
quando era ensinado com métodos silábicos e afins, não
nos parece nada eficaz, ao buscarmos um ensino de tipo
construtivista, condená-lo a, solitariamente, viver a
descoberta da relação entre o que se fala e o que se
escreve (MORAIS e LEITE, 2005, p. 81-82).

O papel da fônica ao longo dos anos tem sido de discórdia educacional,
mesmo sem nunca ter desaparecido totalmente do currículo; “o seu papel no
ensino da leitura e da escrita tem variado conforme pesquisas e tendências na
educação e na opinião pública” (SAVAGE, 2015, p. 17), buscando garantir o
modo mais eficaz na aprendizagem da leitura e da escrita das crianças Assim o
desenvolvimento inicial das crianças na fônica:
[...] passa pela consciência fonêmica e pelo
conhecimento do alfabeto, dois fatores que se provaram
alicerces do ensino inicial da leitura e os melhores
preditores do seu sucesso no aprendizado posterior. A
consciência fonêmica envolve a habilidade de
reconhecer e manipular os sons básicos que compõem
as palavras faladas. Já o conhecimento do alfabeto
envolve saber os nomes das letras e, mais tarde,
também os seus sons, o que se funde ao ensino formal
da fônica. A crescente consciência por parte das
crianças dos sons e símbolos de sua língua é
manifestada por meio da ortografia inventada em suas
tentativas iniciais de escrever sozinhas (SAVAGE, 2015,
p.44).

A consciência fonêmica envolve o conhecimento dos sons básicos das
palavras e a habilidade de perceber, de pensar sobre e manipular os sons
individuais das palavras. No entanto, além disso, não diz respeito ao sentido
das palavras, mas sim à atenção consciente aos sons que formam as palavras.
Colabora para que as crianças fiquem mais conscientes e atentas ao
funcionamento da língua, sendo muito importante no aprendizado de leitores e
escritores (SAVAGE, 2015, p. 45). Assim é que:
[...] os fonemas são as unidades básicas da fala. São
unidades mínimas e indivisíveis que compõem os
átomos das palavras faladas. Estar ciente dessas
unidades básicas é o que entende por consciência
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fonêmica [...] é o entendimento de que as palavras
faladas e as sílabas são formadas por sequências de
sons básicos discretos e pela habilidade de ouvir,
identificar e manipular esses sons (SAVAGE, 2015, p.
44-45).

Portanto, é importante destacar que os termos consciência fonológica,
consciência fonêmica e fônica não significam a mesma coisa. Segue suas
definições mais adequadas:
[...] Consciência fonológica é um termo geral que
refere ao entendimento dos aspectos sonoros
linguagem falada. Inclui a habilidade de separar
frases faladas em palavras individuais e de separar
palavras faladas em sílabas.

se
da
as
as

Consciência fonêmica foca especificamente os fonemas,
as unidades básicas dos sons falados. A consciência
fonêmica está sob um “guarda-chuva” maior, que a
consciência fonológica.
Fônica envolve símbolos escritos. As consciências
fonológica e fonêmica envolvem a linguagem oral; já a
fônica, o texto escrito. Claro que são relacionadas, já que
o texto escrito representa sons falados, mas as crianças
podem reconhecer os sons das palavras sem saber as
letras que as representam (SAVAGE, 2015, p. 45).

Segundo o autor, não é preciso saber as letras do alfabeto para
participar de atividades de consciência fonêmica, porém, os professores já
associam os dois aspectos no ensino inicial da leitura, sendo mais eficaz
quando o aluno aprende a manipular fonemas ao mesmo tempo em que
aprendem a usar as letras.
Para iniciantes leitores, a consciência fonêmica forma a base da fônica
que ajuda os alunos a adquirir a habilidade de decodificar mais fácil e
corretamente, ao mesmo tempo em que dá pistas de como decodificar palavras
não conhecidas. O nível de consciência fonêmica da criança que inicia o
primeiro ano é essencial para o aprendizado da leitura em qualquer abordagem
ou instrução devido à natureza ortográfica da língua portuguesa (SAVAGE,
2015, p. 48).
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No início do letramento outro componente vital é o conhecimento do
alfabeto, o reconhecimento dos nomes e os formatos das letras: é o começo do
ensino da fônica (SAVAGE, 2015, p.73):
[...] o conhecimento do alfabeto envolve mais do que a
habilidade de recitar as letras de A até Z. Além da
habilidade de enunciar todo o alfabeto na ordem,
conhecer o alfabeto envolve a habilidade de reconhecer
os nomes das letras individualmente, dentro e fora da
sequência, de relacionar as formas maiúsculas às
formas minúsculas e, em conjunto com início do ensino
da fônica, de reconhecer os sons que as letras
representam [...] ao recitar (ou cantar) o alfabeto, as
crianças aprendem os nomes das letras antes de
aprender os seus formatos. Em outras palavras, não
mostramos a letra e depois damos um nome a ela; em
vez disso, primeiro a nomeamos e mostramos a sua
forma (SAVAGE, 2015, p. 73-74).

Soares coloca que a aprendizagem da língua escrita tem sido objeto de
pesquisa e estudo de várias ciências nas últimas décadas, cada uma delas
privilegiando uma das facetas dessa aprendizagem, sendo destacadas a
seguir:
[...] a faceta fônica, que envolve o desenvolvimento da
consciência fonológica, imprescindível para que a
criança tome consciência da fala como um sistema de
sons e compreenda o sistema de escrita como um
sistema de representação desses sons, e a
aprendizagem das relações fonema-grafema e demais
convenções de transferência da forma da fala para a
forma gráfica da escrita; a faceta da leitura fluente, que
exige o reconhecimento holístico de palavras e
sentenças; a faceta da leitura compreensiva, que supõe
ampliação de vocabulário e desenvolvimento de
habilidades como interpretação, avaliação, inferência,
entre outras, a faceta da identificação e do uso
adequado das diferentes funções da escrita, dos
diferentes portadores de texto, dos diferentes tipos e
gêneros de texto, etc (SOARES, 2011, p. 99).

Assim, devido às diferentes facetas da língua escrita, procurou-se
mostrar que um “aprendizado espontâneo” por parte da escola, (ainda mais se
pensarmos na realidade do nosso país em que as crianças não são
alfabetizadas na educação infantil), é necessário que a escola organize
sequências didáticas que possam permitir aos nossos alunos: “dissecar”
(refletir sobre) as palavras da língua e tratar os textos e as palavras como
objetos e não meros “veículos de informação”.
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Dessa forma, perceber o contexto da sala de aula se faz necessário,
resgatando as vivências de cada um e utilizando-se do conceito de consciência
fonológica para favorecer a aprendizagem (BASSO, 2006, p. 10). A

seguir

será abordado o que muitos autores discutem, ou seja, como colocar em
prática o conhecimento sobre o código linguístico e, assim, a importância nos
dias atuais de alfabetizar letrando dentro das escolas.
3.2 Caracterizando a Alfabetização e o Letramento
À luz dessas novas premissas dos anos 90, veio à tona um importante
fator que ganha destaque no cenário educacional, que se refere ao “alfabetizar
letrando” e que ganha grande destaque na atualidade. Esse momento:
[...] sugere um trabalho que partindo da realidade do
aluno desenvolva e valorize sua oralidade por meio do
diálogo, que trabalhe os conteúdos específicos da
alfabetização e utilize estratégias às hipóteses dos níveis
descritos
na
psicogênese
da
língua
escrita
(MENDONÇA, 2011, p. 24).

Percebo que muitos profissionais oferecem aos alunos oportunidade de
escutar histórias de diferentes tipos de textos e oportunizam o contato com
estes, mas é de extrema importância saber que a criança, quando escreve,
organiza, associa, ou seja, pratica todas as nuances da escrita organizada; ora,
se ela consegue associar, expandir, relacionar cada vez mais, desenvolvendo
esse domínio, as competências ficam mais amplas e, assim, passa a utilizar
aquilo que consegue escrever e ler não só no momento, mas sim transferindo
essas competências para outros espaços. Alguns autores denominam que o
uso social da escrita pode ser conhecido como “letramento”.

Dessa

forma,

ações de alfabetizar e letrar poderiam ocorrer simultaneamente, apesar de
serem distintas, que se uniriam com o objetivo de “alfabetizar letrando”, ou
seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da
escrita, tornando o aluno alfabetizado e letrado ao mesmo tempo (SOARES,
2017a):
[...] Uma pessoa pode ser alfabetizada e não ser letrada:
sabe ler e escrever, mas não cultiva nem exerce práticas
de leitura e de escrita, não lê livros, jornais, revistas, ou
não é capaz de interpretar um texto lido: tem dificuldades
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para escrever uma carta, até um telegrama – é
alfabetizada, mas não é letrada (SOARES, 2017a, p. 47).

Essa afirmação é explicada por Soares (2017a), quando aborda a
ampliação do conceito de alfabetização, entrelaçando-o com o do letramento.
Ultimamente o conceito do letramento tem sido considerado muito amplo à
alfabetização; julga-se ser um processo que se estenderia por toda a vida. No
entanto, é preciso diferenciar um processo de aquisição da língua (oral e
escrita) de um processo de desenvolvimento da língua (oral e escrita), sendo
apenas este último nunca interrompido. Logo,
[...] etimologicamente, o termo alfabetização não
ultrapassa o significado de levar à 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, com reflexos
indesejáveis na caracterização de sua natureza, na
configuração das habilidades básicas de leitura e escrita,
na definição da competência em alfabetizar (SOARES,
2017a. p. 16).

Segundo Silva (2004), a mudança de paradigma no início dos anos 80
alterou o referencial teórico da psicologia, pois no lugar do Associacionismo,
passa a predominar a influência da Psicogenética, motivada pelas ideias de
Piaget para os questionamentos sobre a alfabetização. (SILVA, 2004, p. 34).
Silva (2004) explica que, para se compreender o código linguístico, a criança
precisa interagir com este, ou seja, precisa pensar sobre a língua. Assim, em
vez de apresentar textos com uma única finalidade de ensinar a ler e escrever,
utilizam-se textos reais, a partir dos quais o sujeito aprende, atuando com e
sobre a língua escrita, a partir dos conhecimentos que já detém sobre a escrita
e levantando hipóteses sobre a correspondência letra-som.
Nessa direção, o foco foi deslocado para a língua escrita e para o aluno,
passando-se a acreditar que apenas o contato da criança com o convívio da
leitura e da escrita seria o suficiente para aprender a ler e escrever, não sendo,
portanto, necessária a utilização de métodos de alfabetização, ignorando-se,
desse modo, a especificidade da aquisição da técnica da escrita. Por essa
razão, a autora relata que:
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[...] a utilização de métodos de alfabetização em geral
não tem garantido a apropriação do código linguístico, e
mesmo seu aprendizado não responde hoje às
necessidades sociais de leitura e escrita, porém o que a
autora discute é que, com a perda da especificidade da
alfabetização, o fracasso escolar tende a se agravar
(SILVA, 2004, p. 35).

Nessa mesma direção, Rangel e Rojo (2010) entendem que, no final da
década de 1970, o conceito de analfabetismo funcional passou a ser aplicado à
pessoa que não conseguia “funcionar” nas práticas letradas de sua
comunidade, mesmo sendo alfabetizada:
[...] ora, funcionar em atividades e práticas letradas muito
diversas – que vão do pregão da feira livre à retirada de
dinheiro com cartão magnético; de admirar uma vitrine
do comércio central a ver um filme legendado, de tomar
ônibus a ler um romance – requer competências e
capacidades de leitura e escrita mais amplas e também
muito diversificadas, que aqui opto por denominar (níveis
de) alfabetismo (RANGEL e ROJO, 2010, p. 25).

Os autores ressaltam ainda que essas competências/capacidades de
leitura e escrita envolvidas nas atividades letradas têm relação direta com a
vida das pessoas e sua cultura, sendo, então, consideradas práticas variáveis e
diversificadas. Nesse sentido, foi para reconhecer esta variedade e diversidade
de práticas que a reflexão teórica cunhou, nos anos de 1980, o conceito de
letramento:
[...] usado pela primeira vez no Brasil, como uma
tradução para a palavra inglesa literacy, no livro de Mary
Kato de 1986. No mundo da escrita, o termo letramento
busca recobrir os usos e práticas sociais de linguagem
que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira,
sejam eles valorizados ou não valorizados socialmente,
locais (próprios de uma comunidade específica) ou
globais, recobrindo contextos sociais diversos (família,
igreja, trabalho, mídias, escola etc.), em grupos sociais e
comunidades diversificadas culturalmente (RANGEL e
ROJO, 2010, p. 25-26).

Segundo Soares (2017a) e Mendonça (2011), a alfabetização e o
letramento são processos distintos, mas que ocorrem em associação para a
aprendizagem e aperfeiçoamento da escrita e da leitura:
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[...] No plano conceitual, talvez a distinção entre
alfabetização e letramento não fosse necessária que se
ressignificasse o conceito de alfabetização [...]; no plano
pedagógico, porém, a distinção torna-se conveniente,
embora também seja imperativamente conveniente que,
ainda que distintos, os dois processos sejam
reconhecidos como indissociáveis e interdependentes
(SOARES, 2011, p. 97).

Soares ressalta que o aparecimento do conceito de letramento, na área
da cultura da escrita, vem gerando a necessidade de mais avançadas e
diferenciadas

habilidades

de

leitura

e

escrita

em

decorrência

do

desenvolvimento social, cultural, econômico, no percurso do século XX em
nosso país. Para explicar, a autora destaca que:
[...] o diferente peso atribuído na aprendizagem inicial da
língua escrita, a uma ou outra função da escrita – à
leitura ou à escrita – e ainda a alternância entre
considerá-la como aprendizagem do sistema alfabéticoortográfico – alfabetização – ou como, mais amplamente,
também introdução da criança aos usos da leitura e da
escrita nas práticas sociais – ao letramento –
representam, em última análise, uma divergência em
relação ao objeto da aprendizagem: uma divergência
sobre o que se ensina quando se ensina a língua escrita
(SOARES, 2017a, p. 27).

O indivíduo pode não saber ler e escrever, mas pode ser considerado
letrado (atribuindo a este adjetivo sentido vinculado a letramento) a partir do
momento em que ele:

[...] vive em um meio em que a leitura e a escrita são
particularmente associados à sua vida, se tem interesse
em ouvir a leitura de jornais feita por uma pessoa
alfabetizada, se recebe cartas que são lidas por outros
lerem para ele, se consegue ditar cartas para que um
alfabetizado as escreva usando um vocabulário próprio
de sua língua [...] esse analfabeto é de certa forma
letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em
práticas sociais de leitura e escrita [...] Da mesma forma,
a criança que ainda não se alfabetizou, já folheia livros,
finge lê-los, brinca de escrever, ouve histórias que lhe
são lidas, está rodeada de material escrito e percebe seu
uso e função, essa criança é ainda analfabeta, porque
não aprendeu a ler e escrever, mas já penetrou no
mundo do letramento, já é, de certa forma letrada
(SOARES, 2017a, p. 24-25).
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No cenário da educação brasileira, é comum a associação do termo
letramento ao de alfabetização, principalmente nos anos iniciais do ensino
fundamental e, em especial, nas turmas de primeiro ano em que ocorrem os
maiores esforços para a aprendizagem da leitura e da escrita. Nesse aspecto,
Grando (2012) destaca que os professores chegam a confundir os conceitos
dos dois, podendo gerar dúvidas:
[...] alguns professores pensam que o letramento é um
método didático que veio substituir a alfabetização,
outros consideram que alfabetização e letramento são
processos iguais, outros ainda possuem dúvidas sobre
como promover uma proposta voltada para o letramento.
Essas dúvidas nos parecem decorrentes da falta de
esclarecimento sobre a temática (GRANDO, 2012, p. 1).

Rangel e Rojo (2010) relatam que na verdade o problema está na
distinção entre alfabetizar e letrar. Os autores relatam que a maneira que se vai
alfabetizar ou qual método deve ser utilizado não seria propriamente a questão
do problema, pois consideram mais importante os professores com suas
práticas não dissociarem a tarefa de alfabetizar letrando. Muitos profissionais,
por vezes, fazem um bom trabalho, mas na hora da produção de escrita de
seus alunos, ficam confusos e inseguros na realização dessa tarefa, achando
que as crianças não estão prontas, assim interrompendo o processo (RANGEL
e ROJO, 2010, p. 18). Segundo Soares (2017), é um grande equívoco dissociar
os processos de alfabetização e letramento, principalmente levando em
consideração as atuais concepções de escrita e leitura nos âmbitos da
psicologia, linguística e psicolinguística. Tanto na alfabetização da criança
quanto do adulto analfabeto, é possível perceber o entrelaçamento do
letramento e da alfabetização, que ocorre quando da aquisição do sistema
convencional de escrita (alfabetização) e o desenvolvimento da habilidade de
utilização desse sistema em atividades de escrita e leitura, nas práticas sociais
que tratam da língua escrita (letramento) (SOARES, 2017a, p. 44-45).
Ao tratar a necessidade de relacionar os processos de alfabetização e
letramento na aprendizagem da leitura e da escrita nas séries iniciais, Soares
destaca ser importante que os professores que atuam nessas etapas da vida
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escolar conheçam cada um desses processos isoladamente e saibam manter a
inter-relação entre eles em suas práticas docentes. Assim:
[..] entre o que mais propriamente se denomina
letramento (em que se destacam-se muitas facetas como
a imersão das crianças na cultura escrita, participação
em experiências variadas com a leitura e a escrita,
conhecimento e interação com diferentes tipos e gêneros
de material escrito) e o que é propriamente alfabetização
(em que se destacam muitas facetas como consciência
fonológica e fonêmica, identificação das relações entre
fonemas-grafemas, habilidades de codificação e
decodificação da língua escrita, conhecimento e
reconhecimento dos processos de tradução da forma
sonora da fala para a forma gráfica da escrita)
(SOARES, 2017a, p. 46).

Por tal motivo, torna-se importante não perder a especificidade de cada
um desses processos que, consequentemente, pode gerar uma diversidade de
métodos e procedimentos para o ensino de um e de outro; segundo a autora,
na aprendizagem inicial da língua, não existe um método próprio, existem
múltiplos métodos que podem ser usados, visto que as características de cada
um determinam certos procedimentos de ensino. Devem-se levar em conta as
particularidades dos indivíduos, exigindo ações pedagógicas diferenciadas
(SOARES, 2017a, p. 46). Ultimamente não tem sido atribuída à escola apenas
a tarefa de alfabetizar as crianças, mas cada vez mais esse conceito vem se
ampliando:
Espera-se da escola, no decorrer da escolarização, que
o aluno se alfabetize e, ultrapassando essa
aprendizagem básica da alfabetização, passe a fazer
uso no seu dia-a-dia da leitura e da escrita. (SILVA,
2004, p. 44).

A seguir, serão tratados os tópicos dos materiais e métodos para
explicitar a metodologia do trabalho que versa sobre o estudo do tema em
grupos focais e análise dos resultados.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Objetivos
4.1.1 Objetivo geral
Diagnosticar

as

dificuldades

dos

professores

no

processo

de

aprendizagem da leitura e da escrita com seus alunos nas salas de 3º ano do
Ensino Fundamental, a fim de se criar uma proposta de trabalho pedagógico
que possa colaborar nos problemas e dificuldades encontrados na aquisição da
leitura e escrita.
4.1.2 Objetivos específicos
 Evidenciar, levantar e compreender as dificuldades no processo de leitura
e escrita descritas pelos professores, mais especificamente aquelas
trazidas do 1º e 2º ano;
 Observar como o professor atua ao se deparar com dificuldades de
aprendizagem que afetem o processo de alfabetização, destacando
como sua formação inicial e continuada poderia contribuir para
superação dessas dificuldades;
 Analisar se os pressupostos teóricos são coerentes com as práticas
pedagógicas e se o professor percebe o momento em que se faz
necessário utilizar outros recursos metodológicos;
 Analisar as prováveis causas que levam alunos dessa modalidade de
ensino a chegar ao 3º ano do Ensino Fundamental com dificuldades de
aprendizagem;
 Elaborar um produto de trabalho que mostre uma solução viável para os
problemas que geram as dificuldades de aprendizagem da leitura e da
escrita nas séries iniciais do ensino fundamental.
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4.2 Método de Trabalho
O objetivo da pesquisa foi o de verificar as possíveis causas que levam
as crianças a desenvolver dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita
nas séries iniciais do ensino fundamental, em especial os alunos do 3º ano que
ainda apresentam uma complexidade na assimilação dos conteúdos nessa
temática, a fim de criar uma proposta de trabalho pedagógico como um produto
final.
Para atingir os objetivos propostos, foram realizados grupos focais que
promoveram discussões a partir de suas experiências práticas em sala de aula
e no contexto da problemática relacionada ao processo de alfabetização dos
alunos do 3º ano do ensino fundamental, bem como respostas a um
questionário contendo questões norteadoras (em anexo). Entende-se que uma
visão real, por meio destes depoimentos, pode servir para responder ao
problema proposto com mais segurança e eficácia.
O diagnóstico dos problemas de leitura e escrita foi realizado a partir do
roteiro (em anexo) exposto aos professores que participaram dos grupos
focais. Cada participante foi esclarecido sobre os objetivos do trabalho,
concordando voluntariamente em contribuir para coleta de dados, assinando o
TCLE (em anexo).
Em relação a esse tipo de pesquisa, Ludke e André (1986) destacam
haver cinco aspectos básicos que descrevem a ocorrência da pesquisa
qualitativa. São eles:
a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta
de dados e o pesquisador como seu principal instrumento;
b) os dados coletados são predominantemente descritivos;
c) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto;
d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de
atenção especial pelo pesquisador;
e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.
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Estas são características gerais. Assim, a pesquisa qualitativa pode
assumir diversas formas.
Para Gatti (2005), o grupo focal é um instrumento norteador da pesquisa
qualitativa, necessário para coleta de dados, podendo também ser usado como
técnica exploratória na etapa inicial da pesquisa ou na etapa final. O grupo
focal também pode ser utilizado para apoiar a construção de outros
instrumentos de investigação como a observação. A importância da realização
do grupo focal deve-se ao fato de que:
[...] permite ao pesquisador, compreender os processos
de construção da realidade vivenciada por determinados
grupos sociais [...] no trabalho de alguns indivíduos que
compartilham traços em comum, relevantes para o
estudo em investigação do problema proposto. O uso
dessa técnica de investigação deve ocorrer de forma
criteriosa e coerente com os objetivos da pesquisa [...]
sendo um bom instrumento de levantamento de dados
para a investigação em ciências sociais e humanas,
contudo, seu uso deve ser criterioso e coerente com os
objetivos do estudo (GATTI, 2005, p. 482-483).

Sobre o andamento e funcionamento do grupo focal, Gatti (2005)
defende que haja em sua realização o princípio do respeito da não diretividade.
Desse modo, “o moderador deve conduzir a comunicação ou discussão sem
interferências indevidas [...] deve fazer fluir a discussão entre os participantes”
(GATTI, 2005, p. 483):
[...] o grupo focal tem por objetivo entender as trocas nas
discussões nos grupos, conceitos, sentimentos, como
também atitudes, reações, etc; de modo específico que
não seria possível captar através de outras técnicas
como: a entrevista, questionário ou observação. O
trabalho com o grupo focal permite a compreensão de
contraposições, contradições, diferença e divergências
[...] o pesquisador precisa ter claro o problema da
pesquisa.[...] as questões para a discussão no grupo [...],
precisa ter o assunto bem estudado [...] deve ser flexível
para dar condições de estimular as discussões sem
perder de vista os objetivos da pesquisa (GATTI, 2005,
p. 484).

Segundo Perez-Gómez, o processo investigativo na educação deve:
[...] transpor o vazio entre a teoria e a prática, entre a
investigação e a ação, formando e transformando o
conhecimento e a ação dos que participam na relação
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educativa, experimentando ao mesmo tempo que
investigando ou refletindo sobre a prática. Dessa forma,
o conhecimento que pretende se elaborar nesse modelo
de investigação encontra-se incorporado à ação dos que
intervêm na prática, o que determina a origem dos
problemas, a forma de estudá-los e a maneira de
oferecer a informação (PEREZ-GÓMEZ, 1998, p. 101).

A finalidade da execução do grupo focal é a classificação e diferenciação
das informações obtidas como explica Bardin (2011).
4.3 Local da Pesquisa e Identificação das Escolas
A pesquisa de campo de natureza qualitativa foi iniciada no primeiro
semestre do ano de 2017 com a visita às escolas e abordagem preliminar dos
professores para situá-los sobre a importância da metodologia. O trabalho se
desenvolveu em três escolas públicas municipais de Santos em diferentes
pontos da cidade e de cada uma delas foram selecionadas duas salas de 3º
ano do Ensino Fundamental. As escolas escolhidas para desenvolver os
grupos focais tiveram seus nomes alterados por fictícios.
UME São Vicente de Paula, que atende alunos do Ensino Fundamental
dos anos iniciais (1º ao 5º ano), EJA - Ciclo I e II / EJA Digital - Projeto
Parceiros do Saber;
UME Imperatriz Leopoldina, que atende alunos do Ensino Fundamental
dos anos iniciais (1º ao 5º ano), EJA - Ciclo I e II / EJA Digital - Projeto
Parceiros do Saber;
UME Doutor Alexandre Herculano, que atende alunos do Ensino
Fundamental dos anos iniciais (1º ao 5º ano), EJA - Ciclo I e II / EJA Digital Projeto Parceiros do Saber.
Foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação de Santos um
dossiê contendo o Ofício da Universidade para realização da pesquisa nas
unidades de ensino, TCLE, cópia do projeto de trabalho que seria
desenvolvido, cronogramas de execução e os questionários e tópicos a serem
abordados nos grupos focais (questões norteadoras para discussão do grupo
focal e o roteiro para diagnóstico dos alunos com dificuldades na leitura e na
escrita).
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Os levantamentos e grupos focais nessas escolas se deram no início do
segundo semestre de 2017. Os locais para coleta de dados foram os seguintes:
sala da coordenação pedagógica, sala dos professores e salas de aula do 3º
ano do ensino fundamental, de maneira que as ações não interferiram no
andamento e na ocorrência das aulas nas salas selecionadas para desenvolver
o trabalho.
4.4 Participantes da Pesquisa
De cada escola selecionada para realizar a pesquisa, foram escolhidos,
por amostragem, três alunos com dificuldades de leitura e escrita, além de dois
professores que atuam nas duas classes de 3º ano do ensino fundamental
escolhidas para desenvolver o grupo focal. A referência aos participantes da
pesquisa foi feita de modo a não os identificar, assim como aos professores
que participaram do grupo focal, aos quais foram dados nomes fictícios.
Tabela 1 – Destacando a formação dos professores que participaram da pesquisa.
TEMPO DE ATUAÇÃO
NOME

LOTAÇÃO

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Professora Adriana (A)

UME São Vicente de

Curso de Magistério; Licenciatura

Paula

Plena

em

Pedagogia;

NA EDUCAÇÃO
Pós-

30 anos de magistério

graduação nas áreas de Educação
Matemática, Metodologia em Língua
Portuguesa,

Alfabetização

e

Letramento.
Professor Beto (B)
Professora Camila (C)

UME São Vicente de

Licenciatura Plena em Pedagogia,

Paula

Pós-graduação em Artes.

UME

Dr.

Alexandre

Herculano
Professora Denise (D)

UME

Dr.

UME

Alexandre

UME
Leopoldina

Licenciatura Plena em Pedagogia e

22 anos de magistério

Pós-graduação em Psicopedagogia.
Imperatriz

Leopoldina
Professora Fabíola (F)

22 anos de magistério

Pós-graduação em Psicomotricidade

Herculano
Professora Elaine (E)

Licenciatura Plena em Pedagogia e

19 anos de magistério.

Licenciatura Plena em Pedagogia

20 anos de magistério

Pós-graduação em Psicopedagogia
Imperatriz

Curso de Magistério; Licenciatura
Plena em Estudos Sociais e Pósgraduação em Psicopedagogia

Fonte: Própria autoria.

20 anos de magistério
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS: OLHARES SOBRE AS
FALAS DAS PROFESSORAS
Esse momento do trabalho objetivou evidenciar os dados obtidos na
pesquisa e sua discussão à luz de trabalhos publicados na literatura
especializada, em associação com a prática docente dos professores
envolvidos nesse processo. Nessa altura, o trabalho chega ao seu momento
épico: ter um olhar diferenciado sobre as falas dos professores envolvidos na
pesquisa, pois cada profissional tem uma formação e vivência peculiares
durante os anos de atuação na educação, propondo sua relação com os
conhecimentos teóricos educacionais para evidenciar aspectos das realidades
educacionais no tocante aos processos de alfabetização, a fim de buscar sua
eficiência no contexto escolar. Durante a execução da análise de dados, é
importante que o pesquisador retome os autores abordados em seu referencial
teórico para que possa embasar as informações obtidas nos grupos focais e
inferir sobre elas para dar mais ênfase ao estudo (BARDIN, 2012).
A categorização dos dados citada por Bardin (2012) mostra que serve
tanto para simplificar os dados como para organizá-los. Perez-Gomes (1998)
também defende a importância da construção de categorias a partir de
atributos referentes às pessoas, aos grupos ou aos comportamentos e atitudes
envolvidas na realização do grupo focal.
Analisando as informações obtidas durante os grupos focais, foi possível
perceber as seguintes categorizações, que serão discutidas a seguir:
 Formação docente;
 Relação escola x família;
 Fracasso escolar;
 Concepções de alfabetização e letramento.
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5.1 Formação Docente
A formação inicial do professor que atua nos anos iniciais do ensino
fundamental e na educação infantil é o Curso de Licenciatura em Pedagogia,
que deve fornecer os principais subsídios para que o docente possa trabalhar
de forma eficiente com os processos de alfabetização e letramento até o final
desse ciclo, de maneira que o aluno possa ler e escrever com o máximo de
autonomia possível.
Após a conclusão da licenciatura, é importante que o profissional da
educação permaneça em conexão com as transformações e discussões do
conhecimento na sua área de atuação, frequentando cursos de formação
continuada, os quais devem ser feitos por iniciativa dos próprios professores
como também de seus locais de trabalho, seja na esfera municipal, estadual,
federal ou privada de ensino. Essa formação pode se dar também em cursos
livres de aperfeiçoamento ou de pós-graduação (Latu sensu ou Strictu sensu).
Nesse aspecto da formação inicial dos professores envolvidos na pesquisa,
todos têm formação primária no curso de pedagogia e têm pelo menos uma
pós-graduação em diferentes áreas da educação, para auxiliar na sua trajetória
no contexto educacional em que atuam.

Mesmo após essa formação nos

cursos de licenciatura, muitos professores necessitam de aprimoramento
posterior para ganhar

mais autonomia nos processos de ensino e

aprendizagem face às demandas pedagógicas e sociais da escola.
Essas questões são enfaticamente percebidas quando o professor tem
dificuldades de lidar com certos conteúdos e/ou metodologias, cabendo à
escola e às redes de ensino dispor de ações de formação continuada e
permanente de seu quadro docente, para que este esteja preparado para
atender às necessidades educacionais dos alunos.
A formação dos professores é necessária para lidar com toda essa
problemática, entretanto, tanto a universidade como o magistério não oferecem
formação que leve em conta o contexto em que o futuro professor irá
desenvolver a docência no que tange à realidade das escolas. Tal fato causa
um impacto no professor quando se depara com a sala de aula e observa um
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distanciamento entre a prática e o que foi estudado em sua formação inicial.
Assim, a complementação dos estudos via formação continuada deverá
contribuir para que tenham autonomia para atuar efetivamente na prática
escolar da alfabetização.
Tardif (2014) afirma que os cursos preparatórios para atuação na
educação básica dispõem de uma formação muito superficial e pouco
contextualizada com a prática de cada realidade de ensino. Os docentes em
formação só interagem pela primeira vez com suas realidades educacionais
quando realizam o estágio supervisionado ao final do curso. Contudo, ainda
não conseguem aplicar os conhecimentos que aprenderam na universidade
nas situações de aprendizagem vivenciadas na prática.
Na pesquisa realizada com as professoras a fala da Professora Elaine
confirma as ideias do autor, quando afirma que a universidade não prepara
suficientemente para atuar na alfabetização, exigindo que o professor faça
cursos complementares. Ela afirma que:
[...] fiz depois da faculdade vários cursos, alguns
específicos, outros até aqui na prefeitura mesmo,
específicos em alfabetização e letramento para estar
sanando problemas, mas na universidade não”
(PROFESSORA ELAINE).

Por essa razão, Pimenta e Ghedin (2012) reforçam a necessidade de os
professores terem formação complementar após a formação de nível superior
pelo fato de que, no processo de formação inicial, os docentes ainda não têm a
autonomia para conseguir as respostas para várias situações que emergem no
cotidiano profissional e que transpassam os conhecimentos e valores
adquiridos. Tardif (2014) também complementa essa ideia, destacando que
todos os professores dispõem de saberes diversos diferentes do que é
estudado e abordado na universidade, obedecendo a outras lógicas e
condicionantes de ação. A fala desses autores corrobora a da Professora
Camila quando ela destaca que:
[...] a faculdade não mostra as dificuldades que a gente
vai passando (PROFESSORA CAMILA).
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A fala da Professora Denise também enfatiza isso quando ela cita que:
[...] essa questão de dar aula é que eu digo que o
magistério me preparou um pouco, eu fiz um bom
magistério, então essa questão eu estava mais
preparada, coisa que a faculdade não” (PROFESSORA
DENISE).

A professora Camila relata que, no curso de Pedagogia, é possível
aprender muita coisa, mas é a prática que realmente acaba direcionando o seu
trabalho. Sobre os educadores, no entanto, não consegue relacionar sua
prática a essas teorias:
[...] pedagogia a gente aprende muita coisa dos
educadores tudo, o que deve fazer, às vezes a gente se
interessa por um educador ou outro, mas eu acho que é
muito na prática do dia a dia mesmo ... Porque na
faculdade não mostra essas dificuldades que a gente vai
passando (PROFESSORA CAMILA).

Ainda em sua fala, a professora Camila discorre sobre a formação do
PNAIC, relatando que o curso ofereceu um bom conteúdo para atuar na
prática; no entanto, quando argumentei sobre a abordagem teórica, a
professora não respondeu, sendo sua resposta a seguinte:
tinha o material tudo de cabeça...

Dessa forma, percebe-se não haver um aprofundamento por parte do
professor no estudo das teorias embasadas no curso de formação e nem o
interesse em aprofundar essa questão. Penso que a formação poderia ser mais
clara ao incentivar essa proposta de aprofundamento teórico nas devidas
formações. Muitos profissionais, incluindo os da pesquisa, não conseguem
relatar autores que embasem suas práticas. A reflexão deve ser levada além
da possibilidade da discussão de práticas e resultados nos cursos de formação
continuada. Em algumas realidades, as dificuldades na execução de práticas
educacionais e docentes podem ser reflexo direto ou indireto da formação dos
professores ou das condições de trabalho no contexto escolar.
Nesse sentido, Giroux (1997) afirma que os professores devem ter a
oportunidade de poder organizar sua prática pedagógica, visando diversificar e
melhorar a qualidade de suas aulas, demonstrando ao público o papel
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fundamental que eles devem desempenhar em qualquer tentativa de reformar
as escolas públicas. O método de ensino a ser utilizado não pode ser prédeterminado e deve ser refeito de acordo com a realidade educacional
específica, como evidenciado por Sacristán e Perez-Gómez (1998). Nesse
sentido, o professor que atua na alfabetização deve refletir sobre sua prática
quanto às metas e objetivos a serem almejados e comparar as consequências
do que faz com os objetivos propostos, planejando atividades e ações que
acompanhem o processo de aprendizagem dos alunos. Assim, a importância
do professor construir um referencial teórico embasado em suas experiências e
realidade faz parte de um processo que necessita de muito estudo e dedicação
por parte do profissional e até mesmo, uma orientação nesse sentido nas
devidas formações. No contexto do que é trabalhado nas séries iniciais do
ensino fundamental, existem muitas dúvidas na prática docente pelo fato de
muitos professores ainda se sentirem inseguros no exercício de sua função
como alfabetizadores. Até mesmo os profissionais com mais experiência
apresentam essa característica em sua atuação ou mesmo aqueles com pouca
vivência em sala de aula. O professor Beto afirma que a sua formação de nível
superior não foi suficiente pelo fato de a:
[...] teoria muitas vezes não acompanhar a prática [...],
eu em particular tenho grande dificuldade, pois as
formações que eu tive não foram suficientes
(PROFESSOR BETO)”.

Na fala do professor Beto, a teoria não acompanha a prática justamente
porque o professor não está habituado a refletir e ampliar seus estudos,
principalmente quando já está atuando como profissional e as condições de
trabalho e necessidades no contexto escolar exigem a condição de buscar
novas propostas e orientações pedagógicas. Não se pode ter como condição
teórica apenas o que é dado em cursos de formação tanto inicial como
continuada. Os professores da atualidade infelizmente não conseguem ter
muito tempo para o estudo, pois a maioria ou quase todos trabalham em dois
ou três períodos e, apesar dessa realidade, precisam ter a consciência da
importância de se prepararem, a fim de que haja uma mudança nesse sentido.
O coordenador pedagógico bem preparado pode auxiliar o professor nessa
busca, pois os encontros semanais nas escolas poderiam ser mais
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aproveitados na orientação dos estudos dos educadores. Segundo a fala da
professora Fabíola durante a realização dos grupos focais, foi possível
constatar que a formação inicial e também continuada não foram suficientes
para contribuir efetivamente e criar um ambiente favorável para propor a
alfabetização. Ela destaca que a vivência de sala de aula lidando com as
diversidades e adversidades é que dá a experiência necessária para continuar
atuando nesse contexto nas séries iniciais do ensino fundamental, pois o
professor se depara com o problema e, assim, passa a ter um olhar
diferenciado a fim de alcançar os objetivos educacionais propostos e, ao
mesmo tempo, tentar superar as dificuldades de aprendizagem. Em relação à
formação continuada oferecida pelos regimes de ensino, a Professora Fabiola
destaca que a esta “filtra” as informações dadas, pois:
[...] já tenho minha cabeça formada, então como eu digo
(penero), vamos inserir para ver como vai funcionar
dentro da minha sala de aula, porque às vezes, nem
tudo é possível, nem tudo é compatível (PROFESSORA
FABÍOLA).

Esse pensamento é destacado por Nóvoa quando afirma que:
[...] O professor é responsável pela modelação da
prática, mas esta é a intersecção de diferentes
contextos. [...] A sua conduta profissional pode ser uma
simples adaptação às condições e requisitos impostos
pelos contextos preestabelecidos, mas pode também
assumir uma perspectiva crítica, estimulando o seu
pensamento e a sua capacidade para adaptar decisões
estratégicas inteligentes para intervir nos contextos
(NÓVOA, 1999, p. 74).

Professores mais experientes como a professora Fabíola conseguem
perceber ser possível alguma nova proposta, no entanto, precisa, mesmo
assim, ter um respaldo maior em novas teorias para analisar os conhecimentos
de seus antigos pressupostos teóricos e, ao mesmo tempo, interagir com os
novos. Muitas práticas não precisam ser abandonadas, mas sim reelaboradas
por novas concepções e olhares.
Nesse sentido, os cursos de formação de professores oferecidos em
cursos superiores das universidades ou mesmo os antigos cursos de
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magistério não preparam o docente para que possam atuar significativamente
com a alfabetização, sendo necessárias outras formações específicas para
entender a natureza da aprendizagem da criança e auxiliá-la no aprendizado
da leitura e da escrita nos primeiros anos escolares, como afirma a Professora
Adriana, que realiza formações continuadas para melhorar sua prática
pedagógica:
[...] a gente sabe como a criança aprende, o que você
deve fazer de intervenção, já que não dá mais para
trabalhar naqueles moldes antigos da época da
faculdade e do magistério (PROFESSORA ADRIANA).

Araújo e Reis (2014) afirmam ser imprescindível não apenas uma
formação proporcionada pelos órgãos responsáveis, mas a formação como
iniciativa dos próprios professores, pautados em estudos cientificamente
estruturados e aliados à sua prática. O meio sociocultural em que nossos
alunos vivem está sempre em transformação, o que exige do professor adquirir
um envolvimento cada vez maior, principalmente dos profissionais que atuam e
se comprometem na tarefa de alfabetizar letrando seus alunos. Muitas vezes a
realidade educacional é bastante desafiadora e repleta de obstáculos a serem
vencidos, especialmente no que se refere ao processo de aprender a ler e a
escrever, fundamental para que as crianças possam ter maior aproveitamento
e aprendizagem nos demais anos de escolaridade. Nesse sentido, a formação
inicial é insuficiente para lidar com tais questões, visto que a universidade não
caminha tão próxima da realidade educacional pública.
Os conhecimentos são produzidos e muitas vezes não têm aplicação
direta, necessitando, principalmente, de esforços das autoridades para que os
professores possam buscar alternativas viáveis.
Em relação a essa problemática, a Professora Elaine afirma que, mesmo
que os cursos de capacitação promovidos pela Secretaria de Educação
abordem aspectos relevantes para a prática docente, ainda deixam lacunas no
que se refere aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem:
[...] nós trabalhamos com atividades com listas, com
temas geradores no próprio livro e material didático que
é fornecido pela prefeitura. Isso gera benefícios em sua
maioria como um todo, mas aqueles alunos que ainda
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têm uma dificuldade acentuada de aprendizagem, nem
sempre são beneficiados, mesmo com todos esses
recursos sendo utilizados (PROFESSORA ELAINE).

Com relação ao questionamento da professora Elaine, fica claro que os
recursos que a escola promove não estão de acordo com as necessidades
desses alunos. O que muitas vezes ocorre é a falta de interesse por parte da
criança, pois a desmotivação para aprender pode se dever ao fato de os
conteúdos se distanciarem muito de seus conhecimentos prévios. Dessa forma,
o profissional precisa refletir sobre quais recursos devem ser utilizados,
buscando alternativas que solucionem esses problemas. Por isso, é muito
importante que os cursos de formação estejam voltados principalmente para
ouvir os professores, ou seja, sobre as dificuldades que enfrentam em suas
salas e de que forma podem buscar soluções. Analisando essa fala, Seabra e
Capovilla destacam:
[...] é essencial ultrapassar a esfera do senso comum e
conduzir pesquisas científicas capazes de identificar as
causas dos problemas educacionais e de descobrir
métodos comprovadamente eficazes em garantir que
nossas crianças consigam aprender e desenvolver seu
pleno potencial (SEABRA e CAPOVILLA, 2010, p. 72).

Independentemente da formação de seus professores, cabe à escola
buscar meios para auxiliá-los a lidar com as dificuldades do processo de ensino
e aprendizagem. Nesse sentido, Rodrigues e Heidrich (2010) assinalam que a
escola deve propiciar um espaço para que os professores estudem e tenham
alguma formação continuada, a fim de melhorar a qualidade de suas aulas e
ampliarem e diversificarem seus conhecimentos, com o intuito de favorecer
uma educação de qualidade. A professora Adriana faz um importante
questionamento sobre a proposição de cursos de formação docente:
[...] só que todas essas formações acontecem fora do
horário de trabalho, eram aos sábados, nem todo mundo
quer dispor desse tempo, nem pode dispor para estar
indo aos sábados, eu acho que essas capacitações
deveriam ocorrer na rede, estar integrada na rede,
dentro do horário para que a gente pudesse estar
levando os problemas, podendo levantar o que pode ser
feito, as estratégias tudo isso. Só que dentro do horário
não tem. Se tiver alguma capacitação dentro do horário,
marcam e é escolhido apenas um professor da escola,
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de determinado ano de escolaridade e tem que passar
nos HTPCs dos outros. Só que isso não acontece, o
HTPC o que é? Recado, recado, portaria que saiu, e
quando você vai ver o tempo já acabou, 50 minutos não
dá tempo para você sentar, separar por ano de
escolaridade, discutir quais são os problemas e ver o
que pode estar melhorando (PROFESSORA ADRIANA).

A escola poderia fazer uso do HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo) para propor grupos de estudo e formações diversas para seus
professores por intermédio da atuação dos seus coordenadores pedagógicos.
Entretanto, muitas vezes, esses encontros acabam servindo para repasse de
recados e informações, não existindo espaço para nenhum tipo de capacitação
dos docentes. Sobre isso, a Professora Denise afirma que:
[...] na prefeitura a gente não tem um grupo de estudos,
temos reuniões semanais e isso pode ser conversado na
reunião de terça-feira que envolve o grupo de
professores e a coordenadora pedagógica e a
orientadora educacional. Só que o tempo é muito
pequeno, são 45 minutos e com todos os professores da
escola juntos, ou seja, acaba não se tendo tempo para
se discutir um assunto, porque são muitos problemas
que a escola tem com muitos alunos e esse tempo passa
muito rápido e sempre se tem, além disso, outros
assuntos para conversar, pois a reunião com a
coordenadora ocorre só às terças-feiras. Além dessas
questões, a gente tem muitas outras acerca das rotinas
da escola, questões de avaliação e outros problemas
que são conversados nessa reunião. Por essas razões,
esse grupo de estudo acaba sendo falho, pouco
acontecendo (PROFESSORA DENISE).

A fala da Professora Adriana pode complementar essa afirmação ao
dizer que, quando a prefeitura disponibiliza uma formação, a direção escolhe
um professor para ir e este comparece ao local. Posteriormente, esse professor
deveria repassar as informações e conhecimentos do curso para os demais
docentes da escola durante o HTPC. Contudo, isso quase nunca acontece,
visto que o tempo é curto e se limita a passar recados e falar de assuntos
administrativos.
Os coordenadores pedagógicos deveriam propor a formação continuada
de seus professores visando melhorar a qualidade do processo de ensinoaprendizagem. Entretanto, Santos, Gomes e Vilar (2015) destacam que o
coordenador acaba assumindo ações que fogem de suas competências
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pedagógicas na escola, limitando seu tempo que poderia ser usado para
planejar ações de formação que atenda à sua comunidade escolar no caso das
dificuldades observadas. Assim:
[...] diante de uma complexidade estrutural e hierárquica
que se implantou na educação brasileira, o coordenador
pedagógico vive um contexto de cobranças das
instâncias superiores, em especial, no que tange ao
cumprimento das metas referentes aos indicadores
escolares, [...] da mesma forma que atendimento
telefônico e pessoal das famílias e dos alunos e também
atendimento a total comunidade escolar, acolhimento de
informações que sejam da família do aluno, cuidado com
a segurança dos alunos durante o momento em que eles
estão fora da sala de aula (intervalo, saída e durante a
aula) (SANTOS, GOMES e VILAR, 2015, p. 5).

O coordenador pedagógico, além de estar sempre ocupado com várias
questões dentro da escola, não consegue dar conta nem de uma coisa nem de
outra, que seria acompanhar os professores em suas práticas e estudos,
assumindo compromissos que, muitas vezes, não são de sua competência.
Outro problema é que muitos desses profissionais não dominam a área da
alfabetização e, dessa forma, encontram muitas dificuldades em sua atuação. A
Professora Camila destaca que, às vezes, os cursos de formação continuada
são oferecidos, mas existe um grande empecilho para que o professor possa
comparecer a eles, principalmente quando a escola costuma ter muitos
problemas com a falta de professores ou ausência deles no quadro geral,
impedindo que os professores selecionados para a capacitação possam
frequentá-la, ficando à disposição da escola para não deixá-la ainda mais
desfalcada. Segundo ela:
[...] tem formações sendo dadas, mas como estão na
forma de convite acabamos não indo porque a escola
está com problema de falta de professores. Isso me
desestimula muito, pois acabo faltando a alguns
encontros e não faço o curso direito (PROFESSORA
CAMILA).

A falta de professores substitutos nas escolas vem gerando muitos
transtornos em nossa realidade, pois a responsabilidade de atuar com nossos
alunos precisa estar acima de nossas formações, ou seja, como deixar uma
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sala inteira sem professor? Existe também uma preocupação dos professores
de manter a organização e a frequência nas formações, mas as condições de
trabalho têm gerado conflitos na escola. Alarcão (2011) discute que esses
momentos de formação devem ser regados pelo diálogo, expressão e
experiência dos professores para que eles se tornem reflexivos e tenham mais
autonomia em sua prática docente. Problematizando essa fala, a Professora
Adriana entende que:
[...] na rede pública falta esse momento de sentar e ouvir
o professor, ver quais as dificuldades que ele tem em
sala de aula, o que ele pode estar fazendo, até porque
cada um trabalha dentro de sala do jeito que quer, do
jeito que sabe (PROFESSORA ADRIANA).

Lerner, enfatizando a capacitação e sua necessidade, diz ser preciso
criar espaços de discussão e troca de experiências e informações no que
concerne à leitura e à escrita, sendo prioritária a formação dos professores
como leitores e produtores de texto, capazes de aprofundar e atualizar seus
saberes de forma permanente. Lerner ainda relata que:
[...] para que o processo de capacitação seja fecundado,
duas condições parecem necessárias: por um lado, que
o capacitador se esforce por entender os problemas que
os professores apresentam, por compreender por que
pensam, o que pensam, ou por que decidem adotar uma
proposta e rejeitar outra; por outro lado, o que os
professores se sintam autorizados a atuar de forma
autônoma, que tenham razões próprias para tomar e
assumir suas decisões. [...] A capacitação poderá ser
muito mais efetiva quanto melhor conheçamos os fatos
didáticos, quanto mais preciso seja nosso saber acerca
do ensino e da aprendizagem escolar da leitura ou da
escrita, quanto mais avancemos na análise dos
processos de comunicação do conhecimento didático
dos professores (LERNER, 2002, p. 116).

A citação acima mostra bem o que tanto eu como os professores da
pesquisa sentimos: a necessidade de expor nossas dúvidas, nossos saberes,
aflições, inseguranças, enfim tudo o que acontece e que precisa ser repensado
e discutido para melhorar as condições de trabalho, assim conquistando um
aprendizado mais significativo de acordo com as propostas atuais. Nóvoa
(1999) complementa, destacando que o histórico da educação revela que os
saberes da experiência dos professores são ignorados pelos sistemas de
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ensino e isso provoca sua desvalorização profissional, visto que não produzem
os saberes que são convidados a reproduzir e nem ao menos determinam as
estratégias de ação. Durante as formações os professores podem falar, dar
sugestões, mas nem sempre conseguem analisar todas as facetas que
envolvem a alfabetização, privilegiando umas e anulando outras. Portanto,
quando o professor utiliza meios em suas práticas com pressupostos teóricos
bem estudados e analisados, principalmente acompanhando os novos estudos
sobre o processo de leitura e escrita, podem superar muitos de seus problemas
na escola e garantir um desempenho profissional de mais qualidade para seus
alunos. Para isso, os professores precisariam ser mais reflexivos para propor
suas ideias durante os cursos de formação, procurando analisar mais
detalhadamente as teorias e práticas que constam em seus recursos didáticos.
Um exemplo dessa situação está na proposta da PNAIC com caixa de jogos
fonológicos, que podem conduzir o professor e auxiliar os alunos a terem mais
sucesso em suas habilidades leitoras e escritoras. No entanto, pelo que venho
observando em minha prática, os professores, incluindo os da pesquisa,
desconhecem esse recurso ou não tiveram a curiosidade de investigar a sua
real importância, mesmo estando disponibilizados nas escolas há vários anos.
Assim, é importante que o professor atue como intelectual transformador.
Sobre isso, Giroux lembra que:
[...] uma forma de repensar e reestruturar a natureza da
atividade docente é encarar os professores como
intelectuais transformadores. A categoria de intelectual é
útil de diversas maneiras. Primeiramente ela oferece
uma base teórica para examinar-se a atividade docente
como forma de trabalho intelectual, em contraste com as
definições em termos puramente instrumentais ou
técnicos. Em segundo lugar, ela esclarece os tipos de
condições ideológicas e práticas necessárias para que
os professores funcionem como intelectuais [...]
(GIROUX, 1997, p.7).

Os sistemas de ensino, apesar de disporem de profissionais formadores
sérios e comprometidos em suas ações, atendem a um sistema educacional
que ainda não quer enxergar nossa realidade escolar, principalmente em se
tratando de um processo tão complexo como a alfabetização. Soares explica
que esse processo:
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[...] é marcado de uma multiplicidade de perspectivas,
resultando da colaboração de diferentes áreas do
conhecimento (Psicologia, Linguística, Pedagogia) [...]
cada uma tratando a questão independente e ignorando
as demais [...] e de uma pluralidade de enfoques, exigida
pela natureza do fenômeno, que envolve atores
(professores e alunos) seus contextos culturais,
métodos, material e meios (SOARES, 2017a, p. 15).

Toda essa multiplicidade de perspectivas requer uma proposta mais
próxima da realidade da escola pública e uma formação que possa dar mais
sentido para a prática dos professores, da escola e da sociedade em que
vivemos. Segundo Lerner, a formação deve:
[...] proporcionar aos professores oportunidades de se
apropriar dos conhecimentos que lhes permitam manejar
com mais segurança possível as condições didáticas das
propostas que planejarão e os traços essenciais das
intervenções que farão ao realizar as atividades, para
que estejam em condições de prever o que ocorrerá na
classe (LERNER, 2002, p. 112)

Ao analisar essa questão, Carvalho afirma que:
[...] se pensarmos os saberes docentes como elementos
centrais da profissionalização docente, presumimos que
o conjunto dos diversos conhecimentos adquiridos pelos
professores na Universidade, nas instituições escolares,
nos programas de formação continuada, deveriam
cumprir o papel, do ponto de vista teórico, de subsidiar
as diferentes práticas educativas dos professores.
Todavia, o currículo presente nos cursos de pedagogia e
mesmo nas formações continuadas no e fora do
ambiente escolar deixam a desejar quanto aos saberes
pedagógicos, disciplinares e curriculares. Boa parte dos
professores planeja com base apenas em suas
vivências. Não há predomínio de conhecimentos de
ordem epistemológica. Não conseguem sistematizar as
informações necessárias à elaboração de um plano de
trabalho (CARVALHO, 2017, p. 12257).

O autor coloca a realidade de muitos profissionais que, infelizmente,
ainda não estão suficientemente conscientizados da importância desses
conhecimentos, visto acabarem achando que seus saberes são suficientes. No
entanto, precisam ser orientados o mais rápido possível por meio de estudos
que apresentem bons resultados, no sentido de conquistarem autonomia e
segurança em seus planejamentos e práticas na escola.
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Segundo Seabra e Capovilla, a pedagogia não consegue formar uma
elite de pesquisadores capazes de fazer dela uma disciplina científica e viva.
Dessa forma, se referem ao fato de o professor ter pouco prestígio intelectual
em nossa sociedade, quando comparado a qualquer outro profissional liberal,
como advogado, o engenheiro e o médico. Portanto, atribui isto ao fato de que
o professor não é considerado um especialista, quer do ponto de vista das
técnicas, quer do ponto de vista da criação científica (SEABRA e CAPOVILLA,
2010, p. 72). Soares assevera que a formação do professor alfabetizador tem
uma grande especificidade que, no Brasil, não é considerada, uma vez que:
[...] exige uma preparação do professor para que
perceba e compreenda todas as facetas (psicológica,
psicolinguística, sociolinguística e linguística) e todos os
condicionantes (sociais, culturais, políticos) do processo
de alfabetização, que o leve a saber operacionalizar
essas diversas facetas (sem desprezar seus
condicionantes) em métodos e procedimentos de
preparação para alfabetização e em métodos e
procedimentos de alfabetização, em elaboração e uso
adequados de materiais didáticos, e, sobretudo, que o
leve a assumir uma postura política diante das
implicações ideológicas do significado e do papel
atribuído à alfabetização (SOARES, 2017a, p. 28).

A seguir será abordada a fala dos professores nos grupos focais sobre
a relação escola e família no contexto da escola pública e sua influência no
processo de aprendizagem dos alunos.

5.2 Relação Escola x Família
A educação é um bem de estimável importância à sociedade, visto que a
escola tem a função social de preparar todos os estudantes para conviver no
meio social e exercer ativamente seu papel de cidadão, buscando melhorias de
sua realidade. Dessa forma, ela não pode ser padronizada para toda uma rede
de ensino, pois cada comunidade em que uma dada escola se situa apresenta
uma realidade diferenciada que demanda adequações a fim de que, apesar
das diferenças socioeconômicas e culturais, a educação seja oferecida com a
máxima qualidade possível à luz dos pressupostos regidos pelas leis
educacionais vigentes na atualidade, desde a Constituição Federal de 1988
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(BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) até a
mais recente Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996).
[...] A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, Art. 205.)

[...] A criança e o adolescente têm direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para
o trabalho [...] os pais ou responsável têm a obrigação de
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de
ensino (BRASIL, 1990, art. 53 e 55).

[...] A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar [...] e escolar, sendo [...] a
educação, dever da família e do Estado, [...], tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho (BRASIL, 1996, art. 1º e 2º).

Todas essas legislações destacam o papel da escola, da família e da
sociedade em propor uma educação de qualidade que visa à formação plena
de cada criança e adolescente para atuar no meio social, de modo que
nenhuma delas deve se abster de sua responsabilidade moral e social na
formação para a cidadania e aquisição de valores, devendo a responsabilidade
pela educação ser compartilhada entre elas. Sobre isso, Szymanski (2004, p.
13) destaca que:
[...] a escola, tanto ou mais do que a família, tem um
papel preponderante na constituição identitária das
pessoas em sua inserção futura na sociedade” e essa
relação legitima um melhor desenvolvimento da criança
e dos jovens.

Na prática, o processo educativo se inicia no seio familiar, pois constitui
o primeiro contato com o meio social e dá início ao desenvolvimento de uma
criança na aquisição de diferentes valores e princípios imprescindíveis para
atuar dentro da escola e da sociedade. Sobre isso, Szymanski afirma que:
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[...] é na família que a criança encontra os primeiros
“outros” e com eles aprende o modo humano de existir.
Seu mundo adquire significado e ela começa a constituirse como sujeito. Isso se dá na e pela troca intersubjetiva,
construída na afetividade, e constitui o primeiro
referencial
para
sua
constituição
identitária
(SZYMANSKI, 2004, p. 7).

Para Picanço, ao longo do tempo, a relação entre família e escola sofreu
algumas mudanças e, assim, deve sair do modelo assimétrico em que se
atribui maior poder à escola e uma atuação passiva dos pais para um modelo
mais simétrico, em que haja maior proximidade e colaboração entre o ambiente
escolar e familiar, relação essencial para criar alicerces seguros para os
educandos enquanto cidadãos (PICANÇO, 2012, p. 2-3).
Nas falas de algumas professoras, o papel da família na atualidade
muitas vezes mostra o desinteresse dos pais, deixando lacunas nessa relação.
Segundo a fala da Professora Adriana:
[...] hoje a responsabilidade de tudo está para a escola e
ela tem que dar conta de tudo, pois os pais não tem
interesse (PROFESSORA ADRIANA).

Já a Professora Fabíola afirma que:
[...] o descomprometimento de alguns pais dificulta o
trabalho
docente
e
o
progresso
do
aluno
(PROFESSORA FABÍOLA).

Um equívoco mantido pelas instituições sociais se refere à “visão
essencialista de família com estrutura, organização e valores definidos, no
sentido de ser o melhor modo de se viver” (SZYMANSKI, 2004, p. 6). Isso não
corresponde à grande diversidade de famílias que podem existir no meio social,
e, muitas vezes, acabam preparando seus filhos mais adequadamente a viver
em sociedade segundo os princípios da cidadania, de maneira que:
[...] um modelo de família não garante a criação de um
ambiente adequado de desenvolvimento para seus
membros, e que muitos problemas com crianças e
adolescentes estão ocorrendo naquelas que apresentam
o desenho do modelo tradicional” (SZYMANSKI, 2004, p.
6).

A escola comumente culpabiliza as famílias pelo insucesso das crianças
e jovens no âmbito escolar, seja pela dificuldade de aprendizagem deles ou por
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comportamentos que a escola considera desviantes. Essa visão sobre a
atuação familiar na educação dos filhos é destacada pelos professores nos
grupos focais desse estudo. Sobre isso, Szymanski cita que:
[...] “As “falhas” nesse processo são atribuídas a
“patologias” ou “deficiências” morais, intelectuais ou
psicológicas dos pais”. Instituições educacionais como
escolas e creches aproveitam-se dessa ideologia para
culpar a família pelas dificuldades escolares e de
relacionamento que crianças e jovens apresentam e,
também, para encobrir suas próprias deficiências.
Raramente é considerada a enorme dificuldade da tarefa
de criação e educação dos filhos na nossa sociedade
complexa, exacerbada pela situação de pobreza, que
imprime um árduo regime de vida para pais e mães,
associada à deficiência de serviços públicos para essa
camada da população (SZYMANSKI, 2004, p. 7).

O professor precisa ter uma formação adequada e comprometida com o
sucesso de seus alunos numa formação integral. É preciso refletir sobre as
condições de vida das crianças, o que pode ser feito em suas práticas, para
que não ocorra defasagem na aprendizagem, assim chegando ao 3º ano com
condições de ler e produzir textos.
Essa reflexão por parte do professor não deve ir contra a criança e sim a
seu favor, ou seja, é necessário fazer uma análise sobre a realidade social,
cultural e econômica de muitos alunos, no sentido de ampará-los em melhores
condições, para que não haja nenhuma forma de exclusão na escola que
possa causar o desinteresse, a apatia ou a desmotivação por parte do
educando.
Dessa forma, a falta de interesse do aluno em aprender pode gerar
também a indisciplina em sala de aula. O Professor Beto associa isso ao fato
de que a família não se insere na escola, destacando que:
[...] por diversos motivos de família, o aluno não
consegue participar de projetos e vai se sentindo fora do
“aquário”, e isso atrapalha, porque ele passa a ter
desinteresse na aula, acaba brincando, prejudicando o
ambiente e todo mundo (PROFESSOR BETO).

Analisando a fala do professor Beto, notamos que ele aponta o
desinteresse da família como causa da não participação dos alunos durante as
aulas. Diante disso, é necessário lembrar que muitas famílias da escola pública
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não têm condições de dar respaldo à educação de seus filhos, motivando e
participando das atividades escolares.
Devido às condições de vida desfavoráveis de algumas crianças, as
famílias podem desviar seu foco de atenção dessas para diferentes questões,
até mesmo de sobrevivência. Muitas famílias lutam para garantir o sustento de
seus filhos ou sofrem com outros problemas que a sociedade atual vem
enfrentando (álcool, drogas entre outros).
Enfim, o professor precisa estar determinado e preparado na sua função
de educador da escola pública para transformar sua prática e atender aos
conflitos que possam surgir.
O que deve ser considerado nessa situação é que muitas crianças
precisam de um acompanhamento mais individualizado para sanar suas
dificuldades na escola, para que consigam perceber que são capazes e podem
aprender. O despreparo de muitos profissionais para lidar com essa situação
vem refletir em um quadro de desinteresse por parte do aluno, que,
consequentemente, não consegue ser produtivo nas atividades.
Na fala da professora Adriana, é possível perceber que relaciona a
dificuldade de seu aluno como tendo origem na família, que apresenta muita
carência e passa por problemas diversos, mas, ao mesmo tempo, não encontra
caminhos para resolvê-los:
[...] a família tem um histórico de álcool, de drogas, então
foi uma gestação complicada, ou essa criança tem uma
barreira emocional, aos pouquinhos você vai tirando. Já
tive casos de crianças que foram violentadas, casos em
que os pais são usuários de drogas, casos em que o pai
está preso, casos de abandono pelos pais, criança com
doença grave ser abandonada e outros. Tudo isso faz
com que a criança não aprenda e você percebe o porquê
que ela não aprende (PROFESSORA ADRIANA).

Essa

afirmação

da

professora

acaba

criando

um

cenário

de

patologização da educação, como destaca Patto. Esta autora relata que as
dificuldades

percebidas

nos

processos

escolares

não

devem

ser

compreendidos sem levar em conta a realidade dos alunos, visto que as
práticas educacionais muitas vezes são dissociadas da realidade social e
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cultural dos estudantes, da mesma forma que os processos de avaliação que
ignoram tais conhecimentos. Isso privilegia poucos.
A estrutura de sala de aula pressupõe a ignorância de quem aprende,
elegendo apenas o professor como protagonista no processo de ensino; as
aulas são monótonas e com pouca participação dos alunos. Muitas vezes
essas

práticas

e

processos

produzem

nos

estudantes

atitudes

e

comportamentos que são comumente tomados como:
[...] indisciplina, desajustamento, distúrbio emocional,
hiperatividade, apatia, disfunção cerebral mínima,
agressividade, deficiência mental leve e tantos outros
rótulos caros a professores e psicólogos (PATTO, 1997,
p. 48).

Sousa destaca que estes tipos de comportamento de natureza social e
política são convertidos em questões biológicas, próprias e cada indivíduo. Isso
poderia ser explicado pelo fato de que:
[...] não é recente, mas atualmente, os aspectos
biológicos voltaram a ser considerados como aqueles
que estariam nas bases dos problemas pedagógicos. [...]
Esse tipo de comportamento poderia se explicar no fato
que a escola é parte de uma sociedade que estabelece
padrões culturais, econômicos e sociais e como tal tende
a reproduzir o que se espera como certa normalidade de
comportamento do indivíduo, por isso tem dificuldade em
aceitar o que se mostra como diferentes a esses padrões
(SOUSA, 2011, p. 15).

Enfim, não é uma tarefa fácil, mas compete ao educador da escola
pública ou privada buscar meios de superação dos problemas escolares,
apesar das inadequações de sua estrutura, levando em conta a real situação
de vida da criança. Sua condição não deve ser de criar barreiras ou
justificativas que nada podem contribuir na sua evolução. É necessário analisar
o que está nas entrelinhas de um contexto social, cultural e econômico que é
diferente do que se acredita ser o certo. Nesse sentido, Costa faz a seguinte
colocação:
[...] o próprio conceito de diagnóstico diferencial – o mais
amplamente utilizado em clínicas e instituições
especializadas – pressupõem um modelo de
aprendizagem,
de
normalidade
estereotipada,
padronizada, ditada pela classe dominante, no qual as
crianças proletárias não se enquadram [...] muitos
modelos comumente utilizados para definir e enquadrar
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essa criança que fracassa como deficiente, anormal ou
portadora de distúrbios específicos de aprendizagem,
não só não bastam, na teoria, para explicar esse
fracasso ou enquadrar essa criança, como são negados
pela própria prática (COSTA, 1993, p. 17).

A autora relata que, raramente, diante da criança que fracassa, tanto a
escola como as instituições especializadas, levantam problemas como: “a
estrutura da escola e a estrutura social; a inadequação da estrutura escolar em
face da real situação de vida da criança; as relações de classe” (COSTA, 1993,
p. 19). Assim, o relacionamento com a família pode gerar várias reflexões
necessárias para que o educador venha perceber que essa relação escola x
família precisa, muitas vezes, caminhar para um “olhar” diferenciado diante da
realidade que se mostra dentro e fora da própria instituição escolar.
A professora Camila também relata sobre essa dificuldade de
relacionamento com a família, mas não encontra um meio de resolver o
problema:
[...] elas podem pegar livros na biblioteca toda semana,
fora isso temos vários livros na sala que as crianças
podem levar, [...] tem muitas crianças que levam, mas
não leem. Ai tem que ter o apoio da família, um incentivo
da família para isso acontecer. Temos crianças que tem
esse incentivo e crianças que ainda não tem. Então
depende muito da realidade de cada um (PROFESSORA
CAMILA).

É importante ressaltar que, quando as famílias percebem não estarem
conseguindo atingir as propostas educacionais dos seus filhos, não podem se
achar incompetentes, visto que devem “buscar informações necessárias para
aplicação de programas de atenção a essas famílias, que não podem partir do
pressuposto preconceituoso de que são incompetentes em sua tarefa
formadora” (SZYMANSKI, 2004, p. 11). Szymanski afirma que, tanto a família
quanto a escola, podem contribuir para o desenvolvimento da criança, de
maneira que:
[...] ambas as instituições têm em comum o fato de
prepararem os membros jovens para sua inserção futura
na sociedade e para o desempenho de funções que
possibilitam a continuidade da vida social e ambas
desempenham um papel importante na formação do
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indivíduo e do futuro cidadão (SZYMANSKI, 1997, p. o
216).

Nas palavras da professora Adriana, muitas questões podem demandar
de serviços públicos e de apoio externos à escola. Isso explicita a situação
vivida por ela quando explica que:
[...] a criança com dificuldades foi ao médico, foi ao
neurologista e não detectou nada. Daí partimos para o
emocional, então isso complica. Hoje, eu penso que o
psicopedagogo e o psicólogo são essenciais dentro da
escola, porque é complicado explicar que ele tem que
levar no serviço público. [...] A maior dificuldade hoje pra
mim é manter essa criança na escola e uma família que
apoie (PROFESSORA ADRIANA).

Nessa situação, a escola pode buscar alternativas para auxiliar o
professor, pois ele não consegue e nem pode caminhar sozinho em muitas
situações. Quando a criança precisa tomar remédio ou apresenta um quadro
de frequência muito baixa, o orientador e o coordenador da escola devem
acompanhar e procurar auxiliar o professor nesse processo, ou seja, investigar
o que está acontecendo com a família e buscar soluções didáticometodológicas diferenciadas que favoreçam ao aluno. Verificar o que acontece
realmente com essa criança e seus familiares é indispensável, aproveitando os
momentos em que a criança frequenta a instituição escolar para verificar as
reais condições de aprendizagem, procurando propiciar situações educativas
que, muitas vezes, podem surtir efeitos positivos e inesperados.
Hoje se sabe que muitos alunos, embora tenham seu direito de acesso à
escola garantido, precisam ter seus modos de ser e aprender respeitados e
valorizados da mesma forma. Sobre essa questão, Christoari, Freitas e
Baptista lembram que:
[...] são criadas diferentes maneiras de se dizer aos
alunos que não fazem parte do grupo que se instituiu
como aluno normal, aluno padrão, que há algo de errado
com eles. A esses é negada, de certa forma, uma
experiência ampla de escolarização, de convivência e de
apropriação do que é estabelecido como conteúdo
escolar, excluindo-os do processo de transformação
humana pelas experiências com o outro (CHRISTOFARI,
FREITAS e BAPTISTA, 2015, p. 20).

No que se refere à educação dos filhos em seus lares, Szymanski
destaca que esse ambiente é propício para oferecer várias atividades que
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envolvem a criança ou adolescente em “ações intencionais, numa situação de
trocas intersubjetivas, que vão se tornando mais complexas ou envolvendo
mais intencionalidades numa perspectiva temporal”. Sendo assim, essas
atividades favorecem suas habilidades cognitivas e sociais, oferecendo
oportunidade de desenvolvimento para todos. Os jovens da classe média
crescem sem jamais terem cuidado de ninguém, ou seja, sem se envolverem
em habilidades voltadas à ajuda de outras pessoas (SZYMANSKI, 2004, p. 8).
Tal constatação aproxima-se de minha prática quando converso com
meus alunos informalmente e com o objetivo de conseguir entender um pouco
sobre a realidade de cada um. Muitos contam suas vidas dentro dos lares, ou
mesmo em outros lugares que costumam frequentar, o que fazem e como
fazem. Muitas crianças, desde muito pequenas, tomam conta de seus irmãos
mais novos e frequentemente relatam suas rotinas e afazeres domésticos
(esquentar a mamadeira, limpar a casa, lavar a louça, preparar alguns
alimentos), etc. A escola

pode

desenvolver um bom

papel

educativo

considerando a importância de perceber que muitas crianças têm uma vida
prática fora da escola, o que pode auxiliar muito o processo educativo.
Frequentemente, suas habilidades favorecem uma autonomia e valorização da
autoestima essencial para que a aprendizagem ocorra de fato.
Existem também casos de famílias sobre as quais a escola precisa ter
outro “olhar”, a fim de procurar proporcionar um ambiente favorável de
acolhimento e afetividade quando seus alunos provêm de condições adversas
em suas famílias, de maneira que:
[...] a escola pode criar um ambiente que venha a
constituir-se num espelho e num mundo para as
crianças, ajudando-as a caminhar para fora de um
ambiente familiar adverso e criando uma rede de
relações fora das famílias de origem que lhes possibilite
uma vida digna, com relações humanas estáveis e
amorosas (SZYMANSKI, 1997, p. 217).

Às vezes, o mau desempenho dos alunos pode vir de problemas
familiares, dos desencontros entre escola e a família ou mesmo dentro da
própria escola, de maneira que a família e a escola são instituições com papéis
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distintos, porém se complementam na formação do ser humano. Dessa forma,
Szymanski afirma que:
[...] o contato da família com a escola é fundamental para
a criação de um universo comum para a especificação
de responsabilidades da família e da escola e para a
capacitação de ambas para um bom desenvolvimento do
projeto educativo para crianças e jovens (Szymanski,
1997, p. 222).

Soares destaca que a escola tem-se mostrado incompetente na
preparação de seus alunos, em especial os pertencentes às classes menos
favorecidas, o que implica a geração de maiores desigualdades sociais e
culturais (SOARES, 2017, p. 10).
Esses desencontros comuns nas escolas podem estar relacionados ao
fato de seus profissionais não continuarem o trabalho desenvolvido pelas
famílias ou mesmo não ter conhecimento dele, trabalhando de forma
descontinuada e sem conhecer o que os alunos trazem de casa (SOUSA,
2011, p. 33).
Os professores, na maioria das vezes, são quem melhor detectam
quaisquer anomalias ou atrasos no desenvolvimento acadêmico das crianças
em fase escolar, da mesma forma que podem chegar a excluir dentro da escola
alunos com tais dificuldades (ANDRADE, 2015, p. 10). A Professora Adriana
faz alguns questionamentos sobre isso, destacando o fato de quando o
professor não consegue lidar com a dificuldade:
[..] a maior dificuldade hoje pra mim é manter essa
criança na escola e uma família que apoie. E isso é
complicado, a gente não tem. Uma classe de 100%, a
família que está envolvida é 30%. Você conta uma
história, você fala e pede para a criança contar, eles não
têm esse hábito. Ninguém em casa vai contar uma
história, e se começa a chamar pra tentar resgatar, fica
difícil porque você tem outros também (PROFESSORA
ADRIANA).

Na verdade, para que não haja exclusão, o professor, por vezes, não
consegue perceber que nem todas as famílias conseguem ter a condição de
ajudar seus filhos em casa. Assim, seria mais aceitável organizar momentos de
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leitura dentro da própria escola para fazer esse resgate. Pedir a colaboração do
bibliotecário ou professor da sala de leitura pode ser uma boa alternativa para
trabalhar juntamente com esses alunos.
O professor deve proporcionar um trabalho diferenciado para que seus
alunos tenham todas as oportunidades de aprender, seja diante de suas
limitações ou aptidões. Considerando as condições ainda que desfavoráveis
que pautam suas vidas fora da escola. Para isso, ele não pode se limitar a
atender fielmente aos regimes e programas de ensino, negligenciando as
necessidades dos alunos que fogem do que os sistemas educacionais
preconizam, de modo a não haver preconceitos de qualquer natureza.
Szymanski afirma que, para que isso ocorra, é preciso que o professor “saia
dos limites estreitos do preconceito e abra-se para as novas possibilidades de
ser do outro e de ser-com-o-outro” (SZYMANSKI, 1997, p. 221). Em outras
palavras, o professor deve ter consciência de que “cada aluno é único e que
seus problemas e dificuldades devem ser entendidos em uma complexa rede
de significados que se cruzam e entrecruzam” (NEPOMUCENO e BRIDI, 2010,
p. 3).
Os professores não devem limitar suas formas de propor as ações
educativas, em vista da grande diversidade dos alunos que chegam à
educação básica. Assim:
[...] o uso de estratégias de ensino adequadas a
diferentes tipos de necessidades específicas de
aprendizagem só
vem a
contribuir para o
desenvolvimento de todos os estudantes envolvidos no
processo, ou seja, indivíduos com diferentes deficiências
ou necessidades educacionais específicas, de diferentes
origens socioeconômicas e contextos culturais distintos,
com habilidades igualmente distintas entre si, poderão
beneficiar-se de estratégias didático-metodológicas
heterogêneas; afinal, em uma escola cada vez mais
plural e democrática, não se pode supor que exista uma
única forma de ensinar e aprender (ANDRADE, 2015, p.
14).

Uma das formas que o professor tem de auxiliar os alunos a encarar os
problemas na escola “refere-se ao fato dele criar vínculos com eles através das
atividades cotidianas, construindo e reconstruindo sempre novas conexões,
mais fortes e positivas” (NEPOMUCENO e BRIDI, 2010, p. 6).
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O campo afetivo é de extrema importância para conseguir lidar
principalmente com os problemas e dificuldades da escola. O professor que
torna mecânicas suas práticas, dificilmente vai conseguir estabelecer vínculos
afetivos com seus alunos. Momentos de descontração, de conversas, de
brincadeiras, de escolhas, de reflexões com seus alunos sempre os aproxima e
faz com que a relação de aprendizagem obtenha melhores resultados.
A escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na
sociedade, além da família, e é um componente capaz de contribuir para o
desenvolvimento de uma socialização da criança. Mais ainda, o educador,
pode contribuir para o aumento da autoestima das crianças e de suas
motivações para o estudo, mesmo que estas apresentem dificuldades de
aprendizagem que limitem sua presença na escola, independentemente de sua
origem (NEPOMUCENO e BRIDI, 2010, p. 3).
A professora Camila afirma que nas salas existem:
[...] aqueles alunos mais adiantados que felizmente vêm
de famílias cujos pais incentivam na escola, compram
revistas, passeiam e por isso são mais espertos
(PROFESSORA CAMILA).

Na verdade, a professora Camila acredita que todas as famílias podem e
devem ter essa responsabilidade com seus filhos, mas desconsidera o fato de
que nem todas conseguem ter a condição ou esse “olhar” na vida de seus
filhos, pois manter as necessidades básicas como as fisiológicas pode ser uma
problemática mais evidente na vida delas.
Observe-se que a luta pela sobrevivência e as condições desfavoráveis
de vida (fome, falta de abrigo, doenças entre tantas outras questões de
miséria), não abre espaço para a realização de uma conexão com a escola,
tornando-se necessária uma interação entre escola e família, ou seja, é salutar
que os profissionais não apenas tenham como objetivo propostas pedagógicas,
mas sim entendam as condições dos alunos e de suas famílias, procurando
mostrar e oferecer meios de favorecer esse trabalho.
De acordo com Sousa, a escola deve estreitar seus laços com a família
de modo que ambas colaborem mutuamente para a educação das crianças e
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jovens. Nesse sentido, os profissionais da educação devem fazer uso dos
conhecimentos prévios dos alunos empregando o que eles trazem de casa.
Com isso a escola conhece e se apropria dessas experiências externas que
irão contribuir no seu processo de letramento. Já em relação à família, os pais
devem se envolver nos processos educacionais dos filhos, acompanhando
cada etapa e seus progressos, auxiliando na realização de trabalhos e
atividades escolares, atentando para aspectos negativos que lhes atrapalhem a
formação (SOUSA, 2011).
A relação escola x família é importante para a formação e
desenvolvimento de crianças e jovens, visto que, mesmo quando uma
instituição de ensino dispõe de um ótimo planejamento e proposta curricular, é
importante que o aluno esteja cercado da atenção da família e da comunidade
para sua aprendizagem. “A família e a comunidade devem ser orientadas
quanto às novas abordagens utilizadas no ensino, visando acompanhar o
progresso e as necessidades do aluno” (POLONIA e DESSEN, 2005, p.305).
Todos os professores da pesquisa relataram que o problema do aluno é
sua família. Apesar de tantos questionamentos nessa relação, é importante
considerar que escola e a família devem ter sempre e, principalmente,
aproximação e respeito para que a prática educativa possa ser aprimorada
cada vez mais em favor de nossos alunos.
5.3 O Fracasso Escolar e sua História
Primeiramente nesse tópico, farei uma discussão acerca do fracasso
escolar sob a ótica de diferentes questionamentos e olhares de vários autores.
Em seguida, serão delimitadas as causas deste fato segundo as informações
obtidas pelos professores nos grupos focais, em associação aos fatores
destacados por Patto (1999) e Pezzi e Marin (2014). Posteriormente, serão
abordadas as ideologias que explicam o fracasso de acordo com Soares
(2017b). O ato de ensinar a ler e a escrever constituem tarefas escolares
primordiais e bem específicas, podendo suas ações influenciar positiva ou
negativamente no processo de ensino e aprendizagem das crianças da
primeira infância nas séries iniciais da educação básica, de acordo com a
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maneira como os professores trabalham, principalmente no que se refere ao
processo de alfabetização.
De acordo com Soares (2017b, p. 13), o discurso em favor da educação
popular é bem conhecido e precede à Proclamação da República. Desde essa
época, “Rui Barbosa denunciava a situação precária do ensino no Brasil, e
apresentava propostas de melhoria qualitativa no ensino e multiplicação de
escola”. Hoje, ainda perduram diagnósticos, denúncias e propostas de
educação popular presentes no discurso político de nosso país, sendo que a
conquista desse objetivo é a igualdade social e a democratização do ensino:
[...] ao longo do tempo, esse discurso pela
democratização do ensino ora toma uma direção
quantitativa, em defesa da ampliação de ofertas
educacionais – aumento do número de escolas para as
camadas populares, obrigatoriedade e gratuidade da
educação básica -, ora se volta para a melhoria
qualitativa do ensino – reformas educacionais,
reformulações da organização escolar, introdução de
novas metodologias de ensino, aperfeiçoamento de
professores (SOARES, 2017b, p. 14).

De acordo com Bassani e Pinel, o “fracasso escolar é visto como
denúncia de um sistema econômico e político perverso, que gera a
necessidade de busca de compreensão da instituição escolar” (BASSANI e
PINEL, 2011, p. 553-554). Sobre isso, as autoras questionam que:
[...] apesar do contexto social e político atual parecer
muito diferente do estudado na década de 1980, nosso
país continua produzindo uma sociedade desigual e
injusta e, hoje, a ditadura que se configura, se não mais
a política, trata-se da econômica, tão ou mais perversa
do que a anterior (BASSANI e PINEL, 2011, p. 554).

Prioste relata que as dificuldades de aprendizagem observadas nos
anos 80 eram atribuídas aos “aspectos biológicos e psicogenéticos das
crianças, bem como à carência cultural familiar, desconsiderando o sistema de
ensino, os aspectos políticos e históricos” (PRIOSTE, 2016, p. 2431).
Segundo a autora, até os anos 80 o Brasil viveu anos de fracasso escolar e, a
partir dos anos 90, pode-se perceber crescimento do número de vagas no
ensino fundamental, além da criação de políticas mais inclusivas. Entretanto,
essas ações ainda permitiram “a produção de alunos e professores
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fracassados, mas com novas roupagens, revelando um quadro alarmante de
crianças que avançam de série sem estarem alfabetizadas” (PRIOSTE, 2016,
p. 2431). Mesmo destacando a educação básica como sendo obrigatória a
todos os cidadãos na faixa de idade dos quatro aos dezessete anos,
englobando a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio,
respectivamente, Soares (2017b, p. 14-15), analisando os dados de 2014 do
Anuário Brasileiro de Educação Básica publicado em 2016, afirma que “ainda
não há escola para todos”.
[...] na pré-escola, o atendimento em 2014 atingia 89%
das crianças de 4 e 5 anos, com grande desigualdade
em função da renda familiar: mais da metade das
crianças matriculadas, 51%, pertenciam a 25% das
famílias mais ricas e apenas 22% pertenciam a 25% das
famílias mais pobres. Se se considera o atendimento a
crianças de 0 a 3 anos em creches, etapa ainda não
obrigatória, mas de fundamental importância sobretudo
para as camadas populares, a matrícula era, em 2014,
de apenas 29% das crianças, e também aqui se revela a
desigualdade: quase 100% das crianças das 25% das
famílias mais ricas estavam em creches, enquanto
apenas 86% pertenciam a 25% das famílias mais
pobres. Reforça a desigualdade a predominância na
educação infantil, considerando creche e pré-escola, de
atendimento pela rede privada: 75% das matrículas
eram, em 2014, em rede privada, apenas 35% em rede
pública, da qual dependem fundamentalmente as
camadas populares (SOARES, 2017b, p. 15).

No ensino médio em 2014 o número de matrículas não ultrapassou os
61% entre jovens de 15 a 17 anos. Apenas no ensino fundamental, o acesso à
escola era quase universal em 2014 na faixa etária de seis a quatorze anos,
predominantemente pela rede pública, chegando a 97,5% de atendimento
(SOARES, 2017b). Dessa forma, “a escola que existe é antes contra o povo
que para o povo”, pois não oferece infraestrutura adequada em creches e préescolas a que têm acesso as crianças das camadas populares (SOARES,
2017b, p. 16). Em relação ao ensino fundamental e médio:
[...] Tem sido recorrente, ao longo dos anos, e
particularmente na rede pública, o fracasso escolar:
reprovação e evasão, fluxo irregular, baixo nível de
proficiência em alfabetização, em língua portuguesa e
em matemática, baixa taxa de conclusão na idade
prevista no ensino fundamental e médio da rede pública,
escolas não dispõem de biblioteca, de laboratórios, de
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quadra de esportes, de infraestrutura adequada e
satisfatória (SOARES, 2017b, p. 16).

O fracasso escolar está enraizado nas questões políticas que
influenciam negativamente o ambiente escolar, de maneira que os aspectos
quantitativos prevalecem aos qualitativos, ou seja, dá-se destaque a ampliar o
número de vagas nas escolas de educação básica para matricular o máximo de
alunos possível próximo da totalidade. Isso é posto em prática em detrimento
da qualidade do ensino, visto que “ainda é negado às crianças e jovens o
direito de aprender, finalidade primordial da escola, imprescindível à conquista
da cidadania plena” (SOARES, 2017b, p. 10).
Em relação à história do processo de alfabetização no país, Soares
destaca que “o principal propulsor das periódicas mudanças de paradigma e de
concepção de métodos, tem sido persistente fracasso da escola em levar as
crianças ao domínio da língua escrita” (SOARES, 2018, p. 23). Ainda nos anos
atuais:
[...] o fracasso na alfabetização das crianças ainda
persiste e agora de uma forma mais abrangente,
atingindo não apenas as séries iniciais do ensino
fundamental como era na era dos métodos de
alfabetização, mas sim, se estende por todo o curso da
escolarização chegando até ao ensino médio trazendo
altos índices de precarização ou nulo domínio da língua
escrita (SOARES, 2018, p. 23).

De acordo com Soares, o fracasso da escola é evidenciado na
atualidade por avaliações externas à escola, sendo elas estaduais, nacionais e
internacionais. Estas são aplicadas no decorrer do ensino fundamental para
avaliar os processos de aprendizagem da leitura e da escrita (SOARES, 2018,
p. 23).Dentre essas avaliações, a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA),
um dos instrumentos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb),
avalia os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa, a
alfabetização em matemática e as condições de oferta do ciclo de alfabetização
das redes públicas. Segundo a Diretoria de Avaliação de Educação Básica
(Daeb) do Inep, os últimos resultados do ANA, referentes a 2014, mostram o
desafio do país para aumentar a qualidade da educação desde os primeiros
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anos de escolarização, “uma vez que a alfabetização é um dos pilares
fundamentais para que as crianças possam dar continuidade plena às
aprendizagens nas etapas seguintes da vida”. Sobre isso se pode destacar que
a ANA é fundamental para medir a qualidade de educação no Brasil. A
pesquisa avalia o conhecimento de crianças em fase inicial do ciclo de
alfabetização, de modo a cumprir a meta do PNAIC, de que todas as crianças
até os oito anos de idade sejam alfabetizadas em português e matemática
(INEP, 2017). A formatação da Política Nacional de Alfabetização responde a
um cenário preocupante revelado pelos resultados do ANA (2016), pois os
níveis desse ano, comparados com os resultados de 2014, são praticamente os
mesmos: “Os resultados revelam ainda que parte considerável dos estudantes,
mesmo havendo passado por três anos de escolarização, apresentam níveis
de proficiência insuficientes para a idade”. Os resultados da ANA revelam que
54,73% dos estudantes acima de 8 anos, faixa etária de 90% dos avaliados,
permanecem em níveis insuficientes de leitura. Encontram-se nos níveis 1 e 2
(elementares). Na avaliação realizada em 2014, esse percentual era de 56,1.
Outros 45,2% dos estudantes avaliados obtiveram níveis satisfatórios em
leitura, com desempenho nos níveis 3 (adequado) e 4 (desejável). Em 2014,
esse percentual era de 43,8% (INEP, 2017). Na avaliação da escrita, foram
considerados cinco níveis: 1, 2 e 3 (elementares), 4 (adequado) e 5 (desejável).
Os resultados de 2016 revelam que 66,15% dos estudantes estão nos níveis 4
e 5. Com isso, 33,95% dos estudantes ainda estão nos níveis insuficientes: 1, 2
e 3. Os testes de escrita não puderam ser comparados por causa de mudanças
metodológicas entre as edições de 2014 e 2016 (INEP, 2017), assim como
mostram a seguir, dados do ANA de 2016 nos gráficos 5 e 6 revelam o
percentual de desenvolvimento da leitura e escrita.
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Gráfico 5 – Resultado do ANA 2016 destacando o percentual de alunos em cada um dos níveis de aprendizagem no quesito “Leitura” observados no Brasil.
Fonte: INEP (2017).
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* Os critérios avaliativos para a escrita na
avaliação do ANA em 2016 foram modificados em
relação a 2014 e, por isso, não foi possível fazer o
comparativo desses dois resultados como foi
realizado na leitura.

Gráfico 6 – Resultado do ANA 2016 destacando o percentual de alunos em cada um dos níveis de aprendizagem no quesito “Escrita” observados no Brasil
Fonte: INEP (2017).
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Às vezes, os altos índices mostrados nas avaliações nacionais podem não
refletir a realidade da aprendizagem da leitura e da escrita, sendo isso explicado por
Soares quando ela menciona que:

[...] é preciso lembrar que os baixos níveis de apropriação da
língua escrita sendo evidenciados ao longo de todo o ensino
básico não podem ser atribuídos apenas a problemas na área
de métodos de alfabetização, já que se devem a um conjunto
de fatores, entre os quais os mais evidentes são a inadequada
compreensão da organização do ensino em ciclos e um
equivocado conceito de progressão continuada, considerada
alternativa à reprovação à repetência (SOARES, 2018, p. 24).

Serão discutidos a seguir os principais fatores que geram o fracasso na
escola.
5.3.1 Fatores que geram o fracasso na escola
Muitas são as questões que podem contribuir para a ocorrência do fracasso
escolar. Sobre isso, Bassani e Pinel revelam que a dinâmica educacional atual ainda
produz bastantes “alunos fracassados”, da mesma forma que “professores
fracassados”, principalmente pela ocorrência dos seguintes aspectos:
[...] autoritarismo na dinâmica relacionada à implementação de
projetos e atividades a serem desenvolvidas pelos professores;
mudanças frequentes de educadores durante o ano letivo;
convocações de última hora (cursos, oficinas, reuniões fora da
unidade escolar são realizados sem planejamento prévio);
baixos salários (obrigando os professores a terem até três
jornadas de trabalho por dia – os professores entrevistados em
nossa pesquisa têm uma carga horária semanal mínima de 50
horas de aula) (BASSANI e PINEL, 2011, p. 554).

A respeito das dificuldades de aprendizagem escolar que geram o fracasso,
Patto refere-se a isso destacando alguns aspectos relevantes que estão
relacionados, tais como: a má qualidade do ensino em algumas etapas da educação
e as condições do aluno dentro da escola (sociais, físicas, intelectuais e
temperamentais). Isso se agrava quando esses fatores ocorrem no início da vida
escolar, ao qual ocasiona “preparação defeituosa, insuficiente, inadequada, incapaz”
(PATTO, 1999, p. 120).
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Sobre o fracasso escolar, Patto destaca quatro tipos de fatores que podem
levar a isso dentro da escola, aos quais podem ser evidenciados no quadro 2.
Quadro 2 – Fatores que podem levar ao fracasso escolar.

FATORES/CATEGORIA

Pedagógicos

CARACTERIZAÇÃO
O sucesso da prática escolar depende da valorização do
cotidiano do aluno, de maneira que o que é trabalhado em
sala de aula não pode ser isolado da vida e precisa
despertar o interesse da criança, nesse sentido, a
atividade educativa deve se adaptar às necessidades e
possibilidades do aprendiz. Também se relaciona com a
qualidade e formação adequada dos professores e uma
política educacional que vise maior empenho nos
primeiros anos de escolaridade em que ocorrem os
processos de alfabetização.
As dificuldades dentro da escola que levam ao fracasso
podem ser atribuídas aos fatores sociais da comunidade,
ao ambiente familiar do aluno e as características externas
à escola, principalmente quando se leva em consideração
as desigualdades sociais entre as diferentes camadas da
sociedade para explicar a má qualidade do ensino que
gera o fracasso dos alunos na aprendizagem, em especial
nas classes mais desfavorecidas.

Sociais

Médicos

Referente às condições de saúde psíquica, problemas de
alimentação e desestrutura familiar, tendo como foco de
intervenção as crianças e seus familiares. A presença de
deficiências ou distúrbios no desenvolvimento das
capacidades e habilidades psíquicas da clientela.

Psicológicos

Decorrente de prejuízos na capacidade intelectual e
emocional, destacando a organização psíquica imatura,
que poderia causar problemas psicomotores e inibição
intelectual,
responsáveis
pelos
prejuízos
na
aprendizagem.

Fonte: Adaptado de Patto (1999) e Pezzi e Marin (2014).

Em relação aos fatores pedagógicos que ocasionam o fracasso escolar, Paro
destaca as questões inerentes ao ambiente escolar, relativas às condições de
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trabalho do professor e da qualidade das aulas ministradas. Sobre isso, é possível
assinalar que:
[...] o educador escolar, em especial o professor, pouco tem
conseguido fazer diante da falta de material pedagógico, das
classes abarrotadas (que desafiam qualquer bom senso
pedagógico), da falta de assistência pedagógica, enfim, das
inadequadas condições de trabalho em geral. Entre estas, seu
ínfimo salário, que o obriga a mais de uma jornada de trabalho,
é um dos elementos mais marcantes, condicionante inclusive
de sua baixa competência profissional (PARO, 2001, p. 104105).

Segundo Paro, se a escola pública precisa ser competente:
[...] ela deve também levar em conta a necessidade de que
seus alunos sejam seduzidos pelo desejo de aprender. Não há
dúvida de que a escola pouco ou nada tem feito para tornar o
ensino prazeroso, condição mais que necessária para
despertar o interesse do educando. Mas é verdade também
que há muito a fazer que não depende exclusivamente da
escola. E aqui é preciso voltar à complexidade do objeto de
trabalho com o qual ela lida. Na qualidade de sujeito humano, o
aluno não vive apenas na escola e não forma apenas aí seus
valores. A escola tem falhado não só por estar mal aparelhada,
com métodos inadequados e professores malformados,
embora não se possa menosprezar o enorme peso desses
fatores. A escola tem falhado também porque não tem dado a
devida importância ao que acontece fora e antes dela, com
seus educandos. Uma postura positiva com relação ao
aprender e ao estudar não acontece de uma hora para outra
nem de uma vez por todas: é um valor cultural que precisa ser
permanentemente cultivado. Começa a formar-se desde os
primeiros anos de vida, precisa de ambiente favorável para
desenvolver-se e carece de estímulos permanentes durante a
infância e a adolescência. Como a escola só tem acesso direto
ao educando durante as poucas horas que este frequenta suas
atividades, ela precisa começar a voltar sua atenção para os
períodos em que ele está fora de seu abrigo (PARO, 2001,
p.107).

Nas salas da rede pública, é possível observar fazer-se necessária também a
troca de saberes, porém, em outra perspectiva, sendo de imensa importância haver
interação

entre

professor

e

aluno

não

apenas

eventualmente,

e

sim,

constantemente. Para isso ocorrer mais facilmente, é importante que o professor
atraia seus alunos para aula, iniciando-a, por exemplo, com uma conversa informal,
o que leva as crianças a perceberem que algo novo irá acontecer. Com essa
postura, os alunos passam a escutar mais a fala do professor e, assim, permitir uma
aproximação de diálogo entre professor e alunos para que ambos se conheçam
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melhor, inclusive revelando alguns casos familiares ou problemas da própria escola
(CASTRO e MALAVASI, 2017, p. 107).
Dessa forma, o aluno sente-se acolhido nas suas vivências ou experiências e
a escuta sempre aproxima, de maneira que, quando o professor ensina ao mesmo
tempo em que aprende, se apropria do conhecimento e dos aspectos culturais
gerais. Assim, “ensinar exige o reconhecimento e assunção da identidade cultural”
(FREIRE, 2011, p. 41).
Atualmente, os professores encaram situações que exigem uma postura que
fortaleça sua interação com os educandos cada vez mais, de modo que essa
aproximação consiga superar as dificuldades de aprendizagem que possam ocorrer
durante esse processo.
Outro aspecto importante seria o da escola e seus professores verificarem as
causas do fracasso escolar gerado por essas dificuldades, principalmente quando
atribuído a uma patologização de suas causas, que, muitas vezes, não estão
relacionadas a problemas de saúde. Assim:
[...] a patologização do fracasso escolar produz facilmente a
medicalização das dificuldades de escolarização das crianças
das classes populares. Procedimentos de profissionais que
insistem em tratar o problema a partir da desconsideração de
sua relação com a estrutura social (BASSANI e PINEL, 2011,
p. 559).

Na fala dos professores, foi possível verificar a presença de muitos fatores
pedagógicos, sociais, médicos e psicológicos que geram o fracasso na escola. Os
sociais geralmente refletem as questões familiares, já discutidas no tópico anterior
acerca da relação escola x família.
Nesse sentido, os principais fatores que levam ao fracasso podem ser
descritos na figura a seguir:
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Figura 6 – Levantamento no grupo focal dos fatores que causam o fracasso escolar

a) SALAS SUPERLOTADAS
Em relação ao número médio de alunos por sala, todos os professores
mencionam números entre 30 e 35 alunos e dentre eles teriam crianças com
necessidades especiais. A Professora Adriana descreve que as salas com grande
número de alunos dificultam o trabalho docente. Desse modo:
[...] sala com 35 anos, não consigo tomar a leitura de todos [...]
porque as crianças têm necessidades de falar, participar e de
expor opinião e às vezes a gente acaba vetando isso porque é
um número muito grande” (PROFESSORA ADRIANA).

A necessidade de falar dos alunos é algo natural e que precisa ser sempre
incentivado diariamente. A organização do trabalho docente precisa contemplar esse
momento, para que todos os alunos possam participar de maneira satisfatória. A
leitura e a fala dos alunos é um dos momentos cruciais da alfabetização. Em minha
prática, costumo dividir esse tempo em outros dias para que todos possam

161

participar. Assim, a dificuldade fica diluída em um ritmo mais lento, a fim de trabalhar
essa, entre outras atividades.
O elevado número de alunos por sala também é citado pelo professor Beto
como fator que impossibilita superar as dificuldades em sala.
A Professora Denise relata que o excesso de alunos impede realizar um
trabalho diferenciado com qualidade:
[...] Só que o trabalho é bastante desgastante [...] porque você
dar conta de 30 alunos, três atividades diferentes, sendo que
todos precisam de atenção, não é fácil” (PROFESSORA
DENISE).

A professora Camila também destaca a dificuldade em desenvolver suas
ações pedagógicas e atividades diversificadas na sala com muitos alunos
matriculados, pois:
[...] a gente faz atividades na folha, às vezes, 30 alunos, a
mediadora fica e você tem que supervisionar isso, então, às
vezes, para trabalhar com 1, 2 ou 3 só e sala inteira é bem
difícil né! (PROFESSORA CAMILA).

Realmente, a escola atualmente vivencia a dificuldade em lidar com tantos
problemas devido ao excesso de alunos por sala. Aos poucos, o professor precisa
refletir sobre essas situações e práticas, organizando seu espaço pedagógico, a fim
de favorecer melhores condições para a aprendizagem de seus alunos. Tal
adequação é necessária.
Por conta do número excessivo de alunos, costumo, em minha prática,
proporcionar momentos de “trocas de saberes” entre eles, ou seja, divido-os em
grupos ou duplas e depois lhes disponibilizo atividades criativas ou de livre escolha
(desenhos, escrita de palavras, utilização de jogos, entre outros). Dessa forma, a
sala vai interagindo e, ao mesmo tempo, percebo as habilidades de cada aluno, pois
consigo me aproximar mais de cada um e, assim, construir e solidificar uma relação
de reciprocidade, afetividade e aprendizagem.
Esse momento também pode colaborar para que eu consiga ajudar alguns
alunos que precisam de algumas intervenções diferenciadas às quais o professor
precisa estar atento para conseguir avaliar suas dificuldades e até que ponto
conseguiram avançar. Posteriormente, organizar situações de aprendizagem fica
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mais fácil, sendo que minha preocupação é tanto com aluno que precisa de mais
tempo para aprender como aquele que caminha com mais autonomia. É certo que
não existe “receita”, mas se o professor considerar sua criatividade de acordo com
seus saberes, muitas práticas podem ser transformadas ou reorganizadas.
A professora Elaine destaca que perde muito tempo para realizar tarefas que
deveriam ser desenvolvidas em uma aula, mas que pode levar até vários dias:
[...] para exemplificar, peço que a leitura seja feita
individualmente, chamando cada um de uma vez até a mesa e
lendo algum trecho que a gente tenha trabalhado naqueles
dias, são momentos distintos, em vários dias para dar tempo
de chamar todos os alunos, porque é uma classe numerosa de
33 alunos (PROFESSORA ELAINE).

Sobre a fala da professora Elaine, ela apresenta uma maneira de trabalhar
com seus alunos que pode favorecer a aprendizagem, apesar de precisar estender
por mais dias essa atividade. Em se tratando de atender a todos os alunos, fica
evidente que a professora organiza suas aulas para favorecer a todos, pois o
processo de alfabetização requer uma organização sistemática das atividades em
sua rotina, a fim de que todos os alunos não fiquem com lacunas em sua
aprendizagem.
Ainda sobre a superlotação nas salas, a Professora Fabíola relata que:
[...] agora só é que estou começando com leitura de textos
porque é uma classe muito grande e extremamente fraca, são
35 alunos, todos precisando de muita intervenção
(PROFESSORA FABÍOLA).

Na situação específica de elaborar uma proposta didática, o professor precisa
tomar decisões, o que requer escolhas. Decidir entre um ou outro procedimento
didático, selecionar conteúdos, pensar na melhor forma de tratar didaticamente cada
saber, considerar as necessidades da turma, planejar boas intervenções
pedagógicas, entre outros, exige do professor saberes específicos que vão desde os
disciplinares ao conhecimento didático (CARVALHO, 2017).
Em meu cotidiano em sala de aula, procuro estabelecer primeiramente com
os alunos uma organização do espaço pedagógico, pois com o número excessivo de
educandos, muitas crianças acabam ficando sem a visão do professor, sendo este
fator de extrema importância. Mesmo quando estou em minha mesa, acompanho o
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trabalho dos alunos e, se algo estiver impedindo, fica difícil saber como estão
caminhando em suas tarefas. A circulação tanto minha como deles precisa ser
considerada, visto que não gosto de tropeçar em mochilas no meio do caminho. Por
essa razão, peço-lhes organizar os materiais na mesa e guardar as mochilas no final
da sala ou laterais.
Stainback

e

Stainback

(1999,

p.

387-388)

lembram:
[...] para evitar problemas disciplinares, o professor precisa ter
a consciência do que está realmente acontecendo na sala de
aula. Uma maneira de facilitar tal consciência é dispor os
móveis e equipamento da sala de modo a permitir o controle
visual dos alunos, quer sentados ou em pé. O professor deve
poder examinar rápida a turma e detectar quando os alunos
precisam de ajuda e que padrões de interação social estão
ocorrendo. É importante considerar como os alunos trabalham
na sala. As áreas na sala de aula com muito transito devem ser
livres de obstáculos e bastantes amplas para possibilitar o
fluxo. E, áreas de trabalho estreitas, amontoadas e
congestionadas, os alunos frequentemente esbarram nos
móveis e uns nos outros, o que pode provocar acessos de riso
e empurrões. Áreas de transito liberadas e não-congestionadas
podem reduzir a probabilidade de comportamentos
inadaptados (STAINBACK e STAINBACK, 1999, p. 387-388).

É interessante que os alunos se acostumam com esse tipo de organização e
algumas vezes deixo que eles organizem a sala, dando sugestões, para que, assim,
sigam em frente a cada etapa da aprendizagem.
Mesmo com muitos alunos, o professor é responsável por cada criança no
desenvolvimento de sua aprendizagem e principalmente dentro do ciclo de
alfabetização, em que qualquer “falha” pode levar a situações muitas vezes
irreversíveis para seu futuro.
Brambilla e Júlio, ao desenvolverem um trabalho com professores
alfabetizadores nas séries iniciais do ensino fundamental, destacam que as salas
numerosas são aspectos negativos que afetam a aprendizagem dos alunos (isso é
ratificado nas falas dos professores participantes da sua pesquisa), de modo que os
autores destacam esse aspecto como uma deficiência da instituição escolar
(BRAMBILLA e JÚLIO, 1999, p.34).
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b) INCLUSÃO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
A professora Adriana cita a dificuldade em trabalhar com alunos inclusos e
com diferentes necessidades especiais nessas salas superlotadas. Sobre a
dificuldade em dar um atendimento mais adequado aos alunos inclusos, ela fala que:
[...] são 35 alunos frequentes na sala e com 4 inclusões com
diagnósticos completamente diferentes [...] e a mediadora é
que me auxilia no trabalho com esses alunos. Entretanto,
mesmo as crianças inclusas, elas têm condições de aprender
diante de suas limitações de maneira que tem um autista que lê
e escreve (PROFESSORA ADRIANA).

Iverson destaca que “uma característica fundamental do professor eficiente é
o manejo da turma”, levando em consideração a diversidade da sala de aula na
atualidade, de maneira que o docente poderá readequar a estrutura e organização
da sala, dos currículos, das estratégias, entre outros, para promover a inclusão e
integrar o aluno à realidade da escola (IVERSON, 1999, p. 335).
O professor Beto destaca o seu impedimento de lidar com a prática inclusiva
em sala, estando esses alunos em salas lotadas e com episódios de indisciplina:
[...] Tenho duas inclusões de DM, tem uns que não tem laudo
então você vê que a criança tem problema e têm uns 10
indisciplinados [...] você não consegue aplicar as atividades
(PROFESSOR BETO).

Analisando essa situação, Iverson afirma que o professor deve ter
consciência da necessidade de planejar suas aulas e práticas pedagógicas diante
das demandas de sua sala de aula. Desse modo, “as aulas que são planejadas
considerando o conhecimento prévio e os interesses dos alunos aumentam o
envolvimento e a compreensão do aluno” e, dessa forma, poderão contribuir para a
redução de episódio de indisciplina pelo fato de os estudantes enxergarem sua
realidade nos conteúdos trabalhados, facilitando também ao professor lidar com a
prática inclusiva (IVERSON, 1999, p. 342).
A Professora Camila lembra uma situação de como a aula ocorre para
enfatizar a relação com a inclusão dentro da sala regular. Ela diz que:
[...] dá um joguinho para aqueles com mais dificuldade, só que
quando é um grande número de crianças, é difícil porque tem
inclusão! Tudo bem inclusão eu sou favorável, depende do tipo
da inclusão eu acho que vale a pena, outros tipos eu acho que
não! (PROFESSORA CAMILA).
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A professora Denise relata não se sentir preparada para atuar com a inclusão,
mesmo tendo o curso de psicopedagogia.
[...] já tem uns 10, 12 anos que sai da faculdade, mas na minha
época a faculdade e a pós que eu fiz que foi psicopedagogia,
não me prepararam para os problemas que a gente enfrenta
com os alunos de inclusão, por mais que eu tenha feito
psicopedagogia (PROFESSORA DENISE).

Em minha prática, a dificuldade também aparece, pois, mesmo tendo a
especialização, como a professora Denise, em psicopedagogia, não consigo ter a
segurança necessária para atuar em muitos casos de inclusão. Por essa razão,
sempre procuro buscar auxílio (além de algumas leituras próprias) com pessoas da
área para que eu possa desenvolver o trabalho o mais satisfatório possível. No
entanto, é importante ressaltar que os cursos de formação tanto inicial como
continuada precisam dar suporte necessário para que os professores possam atuar
com mais segurança.
Outro aspecto em minha própria prática relacionado à inclusão e a transtornos
globais de comportamento na escola pública vem a ser o critério de se ter ou não
mediador em sala de aula. São casos distintos: em um dos casos, a criança
apresenta um laudo com algum tipo de deficiência e é necessário um mediador.
Neste caso, existe muitas vezes o profissional ou, dependendo da demanda de
professores mediadores, é necessário esperar algum tempo até que ele apareça.
Um outro caso seria quando a criança tem um laudo, como exemplo, o de TDAH e
não existe o direito de se ter mediador pelo fato de essa síndrome não ser
considerada como inclusão, apesar de suas limitações afetarem de algum modo sua
aprendizagem. A criança que apresenta laudo com o TDAH tem muita dificuldade
em ficar parada, não consegue se concentrar para realizar sozinha sua tarefa, enfim
necessita de um acompanhamento individualizado para que possa aprender e
desenvolver suas habilidades e capacidades no processo de aprendizagem
adequadamente, para que, assim, não prejudique a si mesma em seu aprendizado
ou a classe como um todo.
Nesse caso o mediador é indispensável, mas infelizmente não existe mais
esse direito. Em outro exemplo, a criança apresenta características de déficit
circunstancial a princípio e precisa ser orientada constantemente para que sua
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dificuldade possa ser superada e, da mesma forma, o mediador se faz necessário.
Por último, crianças que não foram para a escola em anos anteriores, ou tiveram
frequência muito baixa, e, devido ao sistema de progressão continuada, passaram
para o ano seguinte, neste caso, também precisam de um acompanhamento
individualizado para que não fiquem com lacunas no processo de aprendizagem.
Enfim, todos os casos apresentam características de crianças que necessitam
de um trabalho diferenciado e uma orientação individualizada para que possam
progredir adequadamente. Diante do exposto, o importante, não é se a criança
apresenta laudo ou não, a necessidade da sala de aula e da realidade exposta de
cada criança é que precisa ser o critério para se ter um mediador em sala de aula.
Muitas crianças laudadas não precisam de um mediador constantemente, sendo
que, até em alguns casos, o próprio professor da sala consegue acompanhar sem
dificuldades o rendimento desse aluno.
Um mediador para o grupo classe é sugerido durante a pesquisa por alguns
professores, na visão de minha prática e na prática com outros profissionais que
venho atuando. Todos sentem a mesma necessidade diante do complexo contexto
da sala de aula da atualidade.
A professora Denise relata que:

[...] quando eu acho que é uma atividade que dá para todos
fazerem a mesma, faço a mesma. Quando acho que não dá
vou mesclando, mas, é difícil contornar tudo isso em sala de
aula, se tivesse uma pessoa que ajudasse e tivesse
especificamente com essas crianças, porque a gente chega no
3º ano e tem várias não alfabetizadas, várias, não é uma nem
duas, todo ano recebo alunos pré-silábicos no 3º ano
(PROFESSORA DENISE).

Já a professora Adriana assinala:

[...] então, o problema da sala é assim: as salas são
superlotadas, são 35 frequentes na sala com 4 inclusões. Eu
tenho uma mediadora que atende as 4 inclusões, inclusive são
4 inclusões com diagnóstico completamente diferente é do DI,
o autista o que tem o transtorno opositor o outro que é DI mais
esquizofrenia infantil. Então são realidades completamente
diferentes, a mediadora ajuda muito no trabalho com esses 4
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alunos, só que em relação aos que eu estou lá em transição
ainda só sem valor sonoro para o sonoro ou silábico alfabético
já encaminhando para o alfabético, eu separo em dois grupos
grandes. Então àqueles que eu estou vendo, eu dou umas
atividades de suporte no caderno de casa, dou uma folhinha
separada [...] quando eu tenho aquele momento que eles estão
envolvidos numa atividade que é diferenciada, um recorte, um
cole, um monte e vejo que a classe caminha sozinha eu chamo
aqueles três, quatro que ainda estão muito aquém dos outros
para dar um reforço em separado [...] então é um número
exagerado, não dá pra ter um ideal de trabalho, só que você
sai frustrada, não conseguiu chegar naquilo que você propôs,
que você preparou (PROFESSORA ADRIANA).

Essa mesma professora afirma ainda que todos os recursos materiais para
dar suporte a essas crianças saem do bolso do professor.
Outro aspecto importante, que também cita em sua fala, vem a ser o projeto
Novo Mais Educação: as crianças que o frequentam avançam bastante. A
professora Adriana também acredita que muitas crianças com problemas
neurológicos podem aprender. Confessa, no entanto, durante a conversa no grupo
focal, que as crianças com muitas dificuldades no 3º ano não foram trabalhadas
adequadamente no processo de ensino-aprendizagem nos anos anteriores, e assim,
chegando ao 3º ano com muitos problemas de aprendizagem na leitura e na escrita.
Mantoan e Prieto afirmam que a inclusão é uma realidade dentro das escolas
regulares na atualidade e faz valer o direito a educação como preconizado nas
legislações educacionais mais notórias como a LDB/96. Assim, o sistema
educacional tem vivido muitas dificuldades para equacionar uma relação complexa
que é garantir escola para todos, mas de qualidade. Desse modo, os professores
têm que estar em sintonia com isso e estarem preparados para lidar com a
diversidade da inclusão de alunos com necessidades especiais nas salas regulares
(MANTOAN e PRIETO, 2006, p. 23):
[...] É inegável que a inclusão coloca ainda mais lenha na
fogueira e que o problema escolar brasileiro é dos mais difíceis,
diante do número de alunos que temos de atender, das
diferenças regionais, do conservadorismo das escolas, entre
outros fatores. [...] O ensino escolar comum e o despreparo dos
professores, por sua vez, não podem continuar sendo
justificativas dos que querem escapar da inclusão escolar pelos
mais diferentes motivos (MANTOAN e PRIETO, 2006, p. 23 e
29).
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A professora Denise cita a dificuldade em lidar com os casos de inclusão em
relação a sua formação docente, justificando que:
[...] a formação não preparou [...] e quando eu cheguei ao ensino
público é que eu tive conhecimento da quantidade de alunos que a
gente tem com algum tipo de deficiência e necessitam ser incluídos
porque, na escola particular isso é muito raro, muito diferente do que
acontece no público e os cursos que eu fiz não me capacitaram para
isso. Eu ainda não me sinto capacitada, aliás, eu me sinto bem pouco
e o que eu sei hoje é lidar – é de experiência, porque a prática te
leva a ter um conhecimento, a saber lidar com algumas situações e
assim de leituras próprias minhas mesmo, porque a gente não tem
formação para lidar, eu também não fiz educação especial, embora
agora, eu acredito que os cursos de pedagogia já devam estar
incluído isso porque a gente fala tanto na lei de inclusão, não precisa
mais de educação especial, então acredito que esses cursos estão
incluindo esse preparo para trabalhar com essas crianças com algum
tipo de deficiência (PROFESSORA DENISE).

É importante que o professor tenha uma formação inicial ou continuada que o
auxilie a lidar com as necessidades especiais dentro da escola regular, visto que a
inclusão é algo que já ocorre, e muitos professores ainda não estão preparados para
lidar com esse cenário. Sobre isso, Mantoan e Prieto afirmam que:
[...] A formação continuada do professor deve ser um
compromisso dos sistemas de ensino comprometidos com a
qualidade do ensino que, nessa perspectiva, devem assegurar
que sejam aptos a elaborar e a implantar novas propostas e
práticas de ensino para responder às características de seus
alunos, incluindo aqueles evidenciadas pelos alunos com
necessidades educacionais especiais (MANTOAN e PRIETO,
2006, p.57).

A professora Elaine percebe que alguns alunos ficam limitados na
aprendizagem e não conseguem progredir e, dessa forma, acredita que problemas
neurológicos podem estar impedindo o processo de aprendizagem, mas leva
também em consideração as muitas lacunas que podem ter ocorrido nos anos
anteriores:
Eu creio que seja um processo falho no decorrer dos anos de
alfabetização, desde o maternal, jardim em que os professores
comumente são trabalhos com listas de nomes, listas de
objetos, listas de livros que são lidos na sala e principalmente
em que é o enfoque principal nos primeiros e segundos anos.
A gente também tem que contar com a questão neurológica [...]
a maturidade ou por qualquer tipo de que realmente os impede,
que há um entrave, onde o aluno não consegue aprender até o
final do 3º ano (PROFESSORA ELAINE).
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Essa mesma professora também relata mais algumas situações relacionadas
às dificuldades encontradas com seus alunos:
[...] só que muitas vezes, se o aluno tem alguma dificuldade de
aprendizagem diagnosticada, um laudo, alguns alunos não se
alfabetizam, eles podem passar anos e anos na escola e eles
não conseguem se alfabetizar [...] a gente utiliza todos os
recursos que são dados na formação, porém não há garantia
de atingir 100% dos alunos porque muitos têm outras
dificuldades, comprometimentos, que mesmo trabalhando de
forma diferenciada, mesmo encaminhando a outros serviços
(sala de AEE, sala de reforço), não dão conta. Mas, aqueles
alunos que estão conseguindo progredir e aprender a ler com
autonomia [...] os cursos são muito válidos (PROFESSORA
ELAINE).

Sobre a promoção da inclusão, a Professora Fabíola fala que:
[...] Tem uns ainda com as dificuldades embora não tenham
laudo, eles apresentam aquelas noções graves de
aprendizagem, em uns que são limítrofes, que não aprendem
mais, não conseguem aprender, que foram encaminhados para
classe especial de educação especial e o projeto mais
educação e que continuam com as mesmas dificuldades.
Esses são alunos diferenciados, mas agora a maioria eu tenho
não que melhorou, não estão como deveriam estar no terceiro
ano, mas melhoraram. [...] Eu tenho um aluno que foi
encaminhado para a sala de educação especial, lá ele é
maravilhoso, ele é um aluno que não tem laudo mas ele é
encaminhado por força das circunstancias, por eu notar e a
professora me disse que lá ele consegue fazer as atividades,
uma coisa que ele não consegue fazer em sala de aula. Por
quê? A diferença do tempo dele. Por isso que eu digo, é o
tempo do aluno também. Embora eu volte aos conteúdos,
trabalhe, trabalhe, volte, trabalhe, trabalhe, o progresso é lento
[...] e outra coisa; alunos que são encaminhados para ver se
conseguem ser resolvidos esses problemas, é difícil a
devolutiva. Às vezes, a gente não tem a devolutiva, não sabe
como trabalhar com o aluno, eles demoram muito para serem
atendidos, então isso também dificulta o nosso trabalho
(PROFESSORA FABÍOLA).

Para Paula, “a aprendizagem faz parte de um processo de crescimento, em
que o sujeito deve estar mobilizado para a construção do saber. Nesse sentido, cabe
ao professor desafiá-lo a crescer, buscando assim sua independência” (PAULA,
2005, p. 51). Os professores devem rever suas práticas para propor uma educação
inclusiva e integrar alunos com e sem deficiências, de modo que não tentem buscar
uma homogeneização dos alunos em detrimento das necessidades específicas de
cada estudante. A inclusão efetiva não é garantida apenas propondo a socialização
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dos alunos inclusos: é necessário que eles aprendam e tenham acesso à educação
de qualidade diante de suas limitações. Desse modo:
[...] um aluno com deficiência educado em escolas regulares
com colegas sem deficiências tem mais oportunidades de
progresso acadêmico e social do que é possível em ambientes
segregados. Tal progresso, contudo, não ocorre por acaso. A
proximidade, apenas, não facilita o desenvolvimento
acadêmico; é requerido um ensino sistemático. Da mesma
forma, a mera proximidade não facilita interações sociais de
alto nível: são necessárias interações sociais cuidadosamente
planejadas. É fundamental ao desenvolvimento nos domínios
acadêmicos e social a capacidade de se comunicar e interagir
com os colegas e com os adultos. A comunicação é a chave
para o sucesso em ambas as áreas (SMITH e RYNDAK, 1999,
p. 110).

c) FREQUÊNCIA INSUFICIENTE À ESCOLA
A Professora Denise destaca que as crianças que têm frequência irregular à
escola acabam tendo mais dificuldades em relação a sua aprendizagem, além de
ser mais difícil tentar reverter esse quadro, pois não há continuidade no trabalho.
Assim:
[...] Nem sempre a criança tem o compromisso com a escola,
eu acho que isso é muito reflexo do que é de casa”, de maneira
que “uma criança que não tem frequência suficiente na escola,
vai ter mais dificuldade, difícil um aluno com baixa frequência e
bom rendimento, são raras as vezes que isso acontece
(PROFESSORA DENISE).

Mesmo que a família não acompanhe a vida escolar dos filhos, cabe à escola
orientar os pais nessa tarefa para observar mais de perto a evolução escolar das
crianças e jovens visando a uma formação adequada e com menos dificuldades.
Sobre isso, Picanço assinala que famílias devem ser ajudadas e inseridas em
”programas de informação e de formação, para ajudar na formação de hábitos, no
desenvolvimento de atitudes que preparem favoravelmente a criança para a
aprendizagem escolar e a apoiem ao longo da sua escolaridade” (PICANÇO, 2012,
p. 22).
Essa necessidade de orientação dos pais quanto à importância da criança
estar inserida na escola passa pelo acompanhamento do seu progresso, e, muitas
vezes, deveria ser bem trabalhada com as famílias, desde o primeiro ano do ciclo de
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alfabetização, para que não prossiga para os anos seguintes com o mesmo
problema, tendo como consequência a não aprendizagem nesta fase de vida. De
acordo com essa situação, a professora Adriana entende que:
[...] só que a gente se depara com inúmeros problemas fora da
escola, então tem uma criança com muita dificuldade no
terceiro ano, você vai buscar o histórico, o primeiro ano dela
quase não frequentou, ela passou automaticamente para o
segundo e neste ela pipocava. Chamava a família e soube que
ela era criada pela avó, o pai não quer a guarda. Aquelas
brigas de família a gente sabe que existem e que não é culpa
da criança e não teve as oportunidades que as outras tiveram,
só que é difícil fazer com que a família reconheça isso e que
você tenha a família do seu lado trabalhando, porque é uma
criança que passou dois anos na escola e frequentou
pouquíssimo, ela vai querer fazer a mesma coisa no terceiro
ano [...] Nesse caso, um dos anos mais difíceis de se trabalhar
é o terceiro, porque ali você tem que dar conta da
alfabetização, das falhas na alfabetização anterior e tudo que
ficou faltando, para a criança ir para um quarto ano pelo
,menos sabendo (ler, entender o que leu, calculando) para
poder progredir (PROFESSORA ADRIANA).

A problemática de aluno faltoso acaba deixando muitas lacunas em seu
aprendizado no processo de alfabetização. Mesmo o professor recuperando alguns
conceitos em momentos propícios, muitas vezes, não consegue garantir tudo o que
foi trabalhado em sala de aula. Muitos desses alunos precisam de um trabalho mais
individualizado para progredir e como costumam faltar constantemente, cada vez
mais se distanciam dos direitos de aprendizagem, como dos que costumam
frequentar normalmente a escola. Dessa forma, o critério adotado para que o aluno
prossiga para o ano seguinte e não fique retido por baixa frequência costuma ser
compensar suas faltas por meio de algumas atividades com número determinado,
dependendo da quantidade de faltas existentes no trimestre, geralmente o critério é
estabelecido pelo próprio professor. Tudo é registrado no diário de classe, e os pais
assinam tomando ciência. Do meu ponto de vista, não acredito nesse sistema de
compensação de faltas, pois as crianças levam para casa as atividades e,
frequentemente, não conseguem realizar essas tarefas sozinhas, necessitando de
uma orientação do professor, para que consigam desempenhar um pouco do que
ficou para trás.
O processo de leitura e escrita necessita de um acompanhamento que requer
seriedade no trabalho do profissional, que vai além desse tipo de critério. Assim,
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muitos alunos chegam ao 3º ano, sem dominar os conceitos básicos no processo de
leitura e escrita.
Algumas legislações educacionais como, por exemplo, a Constituição Federal
de 1988, que garante a educação como direito de qualquer cidadão (art. 205, 206 e
208); o ECA (art. 53-56) e a LDB/96 (art. 5º, 12, 13, 24), ao destacarem que a escola
deve estar atenta à frequência escolar dos alunos e informar aos responsáveis
legais em caso de excesso de faltas e, posteriormente, caso essas ausências
persistirem, ao Conselho Tutelar para tomada de providências.
Uma das formas que o governo propôs para regular a frequência escolar dos
alunos ocorre em virtude desse fator ser um dos indicadores para cadastro e
recebimento de auxílio financeiro do Programa Bolsa Família, que fornece uma
ajuda de custo mensal a famílias com baixa renda. A frequência escolar, então, é
mensalmente informada aos sistemas de informação do Programa por parte das
escolas e, em caso de excesso de faltas, o benefício é suspenso (BRASIL, 2004):
[...] A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no
que couber, de condicionalidades relativas ao exame pré-natal,
ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de
saúde, à frequência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento)
em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras
previstas em regulamento (BRASIL, 2004, Art. 3º).

Como foi descrito acima, o critério adotado para recuperação de faltas é falho
e, por isso, em minha prática, na medida do possível, tenho organizado uma
maneira própria para recuperar alunos. A escola hoje procura estar bem informada
em todos os aspectos legais e acompanhar a frequência desses alunos como consta
nas legislações acima. Frequentemente precisamos preencher fichas, relatórios
informando aos órgãos competentes sobre a situação de cada aluno que apresenta
esse tipo de problema em sua vida escolar. As crianças que ultrapassam o limite de
faltas precisam levar para casa as devidas compensações das atividades que
perderam como já citei, como uma maneira que a escola exige para que o aluno
consiga, apesar de suas faltas, seguir para o ano seguinte sem ser retido. Procuro
organizar minhas ações burocráticas juntamente com as práticas e assim elaborar
estratégias que possam favorecer a aprendizagem desses alunos. Nesse sentido,
selecionar tempo e materiais para que o faltoso recupere o que perdeu não é uma
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tarefa fácil e requer um acompanhamento direto. Do meu ponto de vista, as tarefas
devem ser feitas na própria sala de aula. Separo um dia da semana para trabalhar
atividades de alunos faltosos, enquanto para os demais alunos seleciono atividades
diferenciadas que lhes permita ter autonomia para sua realização.
Esse procedimento pode ajudar tanto aquele aluno que falta algumas vezes,
como o que, por algum problema, foi impedido de ter boa frequência na escola
(doença, dificuldades na família entre outros). Nesse último caso em especial, o
acompanhamento individualizado no retorno do aluno é indispensável. Os demais
alunos, no entanto, recebem outras atividades para reforço de conteúdo já
trabalhado e que não necessitam tanto de minha intervenção (leituras, jogos,
pesquisas, entre outras). Esse tipo de recuperação de alunos com baixa frequência
em sala de aula é necessário, pois muitas crianças não conseguem ainda ter
autonomia para realizar muitas das atividades de leitura e escrita no lar,
necessitando do professor para organizar seus estudos, fazer acompanhamento
direto e dar prosseguimento a sua aprendizagem.

d) DIFICULDADE DOS PROFESSORES EM ATENDER A ALUNOS COM
PROBLEMAS
Alguns dos professores dos grupos focais destacaram ter dificuldades para
dar atendimento diferenciado e/ou individualizado aos alunos com problemas de
aprendizagem da leitura e da escrita por diferentes motivos. A esse respeito, Prioste
afirma que as crianças com dificuldades no processo de alfabetização:
[...] necessitam de um apoio pedagógico a ser iniciado assim
que os problemas comecem a ser identificados para não correr
o risco de sedimentar traumas que possam embotar o potencial
de aprendizagem (PRIOSTE, 2016, p. 2444).

A professora Adriana declara que existem casos de alunos que ficam sem
frequentar a escola por muito tempo:
[...] a maioria chega silábico com valor, silábico sem valor, e
pré-silábico. Só que esse pré-silábico foi caso que ficou fora da
escola muito tempo e foi transferido, então não avançou, mas
em relação à maioria da sala teve um bom desenvolvimento
(PROFESSORA ADRIANA).

174

A professora Adriana assinala ter conseguido vencer a defasagem de
aprendizagem de seu aluno e, nesse caso, o acompanhamento diário na sua
evolução requer intervenções que promovam uma sequência didática bem
elaborada, a fim de que esse aluno consiga ter mais autonomia em seus estudos, o
quanto antes. Sobre o atender àqueles com baixo rendimento e, ao mesmo tempo,
conseguir fazer com que a turma caminhe sozinha, a Professora Adriana lembra
que:
[...] quando tem aquele momento que eles estão envolvidos em
uma atividade que é diferenciada [...] e vejo que a classe
caminha sozinha, eu chamo aqueles 3, 4 que ainda estão muito
aquém dos outros para dar um reforço em separado
(PROFESSROA ADRIANA).

A referida professora, da mesma forma que relatei anteriormente, também
procura superar alunos com baixo rendimento, dividindo a turma com atividades
diferenciadas e que sejam de autonomia dos outros alunos, possibilitando, assim,
um melhor acompanhamento daqueles que precisam de orientação individualizada
no processo de aprendizagem.
O Professor Beto diz que sente dificuldade em atender alunos com problemas
de aprendizagem, principalmente, pelo fato de eles estarem inseridos em sala com
média de 35 alunos frequentes, de modo que:
[...] fica difícil dar uma assistência para esses alunos porque
são 35 crianças. [...] eu gostaria de trabalhar com uma sala de
número de crianças reduzido e nível mais ou menos
equivalente porque você com vários níveis diferentes dentro da
sala de aula, eu mesmo tenho muita dificuldade de conseguir
administrar a sala toda. Tem muito professor que já tem o perfil
e consegue trabalhar. (PROFESSOR BETO).

Sobre isso, Prioste destaca que, a escola deve propor ações que possibilitem
o professor enfrentar as dificuldades de aprendizagem dentro de suas salas de
atuação, dispondo de “melhores condições e trabalho, diminuição do número de
alunos por sala, suporte no preparo das atividades, reuniões para discussão de
casos, além de grupos de reforço para crianças que apresentam dificuldades”
(PRIOSTE, 2016, p, 2444).
O professor Beto pode não considerar que muitos professores passam pelas
mesmas dificuldades, mas não adianta achar que não tem o “perfil”. Na escola que
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vivemos hoje, torna-se necessário que o profissional reinvente suas práticas e
procure estudar, promover o próprio embasamento teórico e, ao mesmo tempo,
trocar ideias de práticas com outros colegas da profissão, ampliando seus
conhecimentos. A luta do dia a dia é uma conquista a cada passo.
O mesmo professor ainda destaca que tem dificuldades de trabalhar em sala
com alunos com diferentes níveis de aprendizagem da língua escrita quanto ao SEA,
principalmente por ter que trabalhar de forma diferenciada com os alunos.
[...] Com relação ao trabalho com atividade diferenciada, tenho
muita dificuldade com os níveis diferentes, pois a dificuldade
maior parte daqueles alunos que não querem aprender
(PROFESSOR BETO).

Os alunos com dificuldades de aprendizagem exigem dos professores o
manejo e um desenvolvimento de estratégias pedagógicas que acompanhe o
desenvolvimento de cada nível de aprendizagem. Estar atento e propor intervenções
adequadas às dificuldades encontradas, interagir com a criança no sentido de
melhorar sua autoestima, preparar materiais específicos, entre outras práticas, aos
poucos vão fazendo a criança evoluir.
Às vezes, o aluno não aprende por estar desmotivado ou porque acha que é
difícil e não vai conseguir. No entanto, quando o professor consegue mudar esse
quadro e fazer com que a criança acredite em seu potencial com a ajuda de um
acompanhamento de sua aprendizagem mais intensificado e direcionado, tudo ficará
mais fácil. No entanto, muitas crianças, apesar de todo esforço do profissional, ainda
não progridem satisfatoriamente, pois necessitam de um acompanhamento mais
individualizado e, nesses casos, o professor sozinho realmente não consegue
superar.
A professora Camila comenta sobre a dificuldade de concentração da criança
e que, muitas vezes, mesmo com a escola orientando as famílias, não existe uma
devolutiva. Desse modo:
[...] Nós chamamos os responsáveis, inclusive a coordenadora
e a orientadora, para ver como é a vida da criança, tem dois
alunos meus com dificuldades que a gente foi conversar com
os pais [...] faziam tudo errado, uma criança que não dormia, já
vinha cansada, e não pode se concentrar [...] encaminhamos,
fazemos a nossa parte, mas eles não fazem a deles ou tem
casos que levam e até melhora. Agora também fazer um
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trabalho diversificado para cada dificuldade fica mais difícil,
mas assim, fazer um meio termo (PROFESSORA CAMILA).

Prioste (2016) assevera que, no atual cenário social, o uso abusivo de
aparelhos eletrônicos tem contribuído para que as crianças e jovens tenham
prejuízos em sua capacidade de simbolização e concentração.
A professora Denise relata que um dos impedimentos da criança em não
acompanhar o processo de aprendizagem vem a ser a falta de estímulo da família
que não consegue acompanhar o desempenho da criança:
[...] cada criança tem um ritmo, a gente sabe disso, tem
algumas crianças que desempenham com mais facilidade,
outras precisam de um esforço maior, nem sempre elas têm
esse interesse desperto, a gente enquanto professora tenta
despertar isso, nem sempre a criança tem compromisso com a
escola, eu acho que isso é muito reflexo do que é de casa, pais
que são presentes na vida escolar da criança, [...] que são
crianças que rendem mais e aprendem mais. Quando isso não
acontece as crianças acabam tendo mais dificuldade [...] a
diferença de nível de cada um é muito grande e o que não
sabe nada, ou vai ficar sem fazer nada e vai só copiar e não
consegue aprender [...] logo no início do ano eu percebo que
aquele aluno tem muita dificuldade, chamo a mãe, converso e
explico [...] que ele não vai fazer as atividades a princípio
propostas para o 3º ano, que não tem o mínimo que é
esperado e vai utilizar algumas atividades diferenciadas
(PROFESSORA DENISE).

Ela afirma que a diferença de níveis prejudica muito o rendimento dos alunos,
pois, sozinha, fica muito difícil conciliar todos os problemas que ocorrem na sala de
aula, de modo que a presença de outro profissional para auxiliar nessa tarefa é
imprescindível. Nessa direção:
[...] e você começa o ano com alunos pré-silábicos e com
alguns alunos que já estão alfabéticos. Então é um disparate
muito grande e a gente vai tentando conciliar. Se tivesse uma
pessoa que pudesse me ajudar com isso, o trabalho flui muito
melhor, mas não é a realidade que a gente tem
(PROFESSORA DENISE).

As condições de trabalho do professor não permitem que atenda às
necessidades dos alunos, devido ao número excessivo de crianças na sala e com
níveis de aprendizagens diferenciados. De fato, essas condições não permitem um
trabalho adequado, porém o responsável por essas circunstâncias não é o aluno
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nem sua mãe. A professora transmite à mãe a dificuldade que o filho está
enfrentando, entretanto, a busca por melhorias parte das políticas públicas e da
atuação dos órgãos educacionais na promoção de uma educação de qualidade.
Os professores não têm uma visão crítica em perceber que as condições
precárias em que trabalham é de responsabilidade das políticas públicas e dos
órgãos que organizam a educação nas esferas federal, estadual e local. Com isso,
essa visão ingênua acaba por promover a exclusão do aluno e a continuidade do
seu sofrimento.
A professora assegura que os alunos chegam ao terceiro ano sem o domínio
da leitura e os que conseguem ler o fazem apenas com a letra de forma.
[...] eu acredito mesmo que deveria ser um trabalho contínuo,
desde a pré-escola porque eles têm dificuldade motora, quando
eu peguei esse 3º ano este ano, me vi espantada de não poder
apresentar o trabalho com a letra cursiva, porque a maioria da
sala ou os que conseguiam ler era apenas com letra de forma
[...] chegaram assim no terceiro ano (PROFESSORA
FABÍOLA).

Sobre essa fala, a professora Denise apresenta um relato de como trabalha a
letra cursiva em sua prática, tendo em vista que esse tipo de letra tem causado
muita dificuldade no ensino da leitura e escrita quando a criança chega ao terceiro
ano, sendo que a professora adota práticas semelhantes às que sempre utilizei em
sala de aula. Dessa maneira:
[...] eu vou falar exatamente como eu trabalho letra cursiva no
3º ano, no início deste ano, apresento a letra cursiva para as
crianças, embora muitas já conheçam, porque aqui na nossa
escola, isso já é trabalhado no 2º ano, mas a gente recebe
muitos alunos de fora também, eles têm muita dificuldade na
movimentação correta, de uma forma que futuramente não vai
tornar prático escrever, então trabalho muito a movimentação
correta, chamando, explicando na lousa para eles treinarem [...]
para eu estar acompanhando um a um. É um trabalho grande,
principalmente no início do ano, mas que dá um grande
resultado também, porque depois eles pegam o ritmo a coisa
flui melhor, a escrita é mais rápida. Alguns dos motivos pelo
qual, eu acho importante a letra cursiva, no 3º ano, pois,
começa a produzir pequenos textos, isso se intensifica e o que
vai acontecer para o resto da vida deles, escrever bem para a
vida deles, sem o uso da letra cursiva, eu não consigo avaliar o
uso da letra maiúscula. Quando a criança usa somente a letra
de forma, não sei se essa criança sabe para que serve uma
letra maiúscula, e é conteúdo do 3º ano, a criança saber o uso
da letra maiúscula além, do uso da letra maiúscula em questão
de textos, substantivos próprios, então uma coisa está
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associada a outra, então é por isso que utilizo, acho importante
as crianças identificarem e saberem utilizar essa letra até para
saber se ela entendeu como se usa uma letra maiúscula ou
não (PROFESSORA DENISE).

Geralmente, quando o aluno chega ao 3º ano, muitos professores colocam a
letra cursiva na lousa e as crianças desconhecem esse tipo de letra, o que gera
insegurança para o aluno, tanto na leitura como na escrita. Atualmente não existe um
foco nessa determinada atividade na formação de professores e na sua utilização.
Muitos profissionais sentem necessidade de utilizá-la ou consideram-na importante.
Outros ainda não reconhecem sua importância e os problemas que podem causar.
Segundo o PNAIC, no caderno que aborda o Currículo no Ciclo de
Alfabetização, em um dos eixos de Análise Linguística, consta em uma das
especificidades do SEA, o uso de diferentes tipos de letras em situações de escrita
de palavras e textos, como fazer uso da letra maiúscula e minúscula nos textos
produzidos, assim sendo necessários sua introdução no 1º ano, aprofundamento e
consolidação no 2º ano e consolidação no 3º (BRASIL, 2012c, p. 35).
Na fala de Brito, os diferentes tipos de letra causam problemas na
aprendizagem do ensino da leitura e escrita, sendo:
[...] para boa parte de meus alunos, um desafio a superar. A
partir do 3º ano do Ensino Fundamental, muitos alunos já
utilizam a letra cursiva em suas produções escritas, mas não
dominam o traçado convencional desse tipo de letra. Percebo
que, por não terem esse domínio, as crianças que desejam
utilizar esse tipo de letra se valem de sua criatividade. Assim,
criam traçados próprios que resultam em uma pluralidade muito
grande de jeitos de escrever emendado. Há uma mistura de
letras script e cursiva e, com frequência, o traçado criado pelos
alunos é tão ou mais complexo do que o traçado convencional.
Meu desconforto surgiu quando comecei a perceber a
dificuldade de meus alunos para ler suas produções escritas
com a letra cursiva. Mesmo quando conseguiam avançar,
consolidando habilidades de leitura, essas habilidades não
eram suficientes para garantir a compreensão de sua escrita
cursiva (BRITO, 2013, p. 2-3).

Em minha prática, é impressionante a quantidade de crianças, na verdade
todas, desde o 1º ano, demonstram muita curiosidade no conhecimento e uso dessa
habilidade, tanto na escola pública como na privada. As crianças sentem-se
realizadas quando conseguem executar o movimento das letras manuscritas em
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suas tarefas. Os pais de ambas as escolas, tanto de uma classe social como de
outra, cobram o seu uso, justamente por ser transmitido de geração para geração.
Durante trinta e cinco anos como professora alfabetizadora, nunca tive um relato de
alguma criança que não apresentasse tal interesse, iniciativa, satisfação e realização
em aprender essa técnica. Relacionando todo esse questionamento com a fala da
professora Fabíola, noto que ela afirma vir de uma formação mais tradicional e
consegue perceber que, apesar de várias mudanças ocorridas no ensino da leitura e
da escrita, o uso dos diferentes tipos de letra é importante para que a criança não
fique insegura nas suas atividades escritoras e leitoras.
Várias vezes presenciei professoras no 3º ano do ensino fundamental
utilizando dois tipos de letra na lousa (cursiva e caixa alta como dizem as
professoras), em uma mesma atividade, para que os alunos conseguissem
acompanhar o conteúdo em sala. Nesta série já deveria estar sendo consolidada
essa habilidade, no entanto, muitas crianças ainda não o fazem justamente por não
ter sido garantido esse ensino nas práticas das professoras nos anos anteriores. O
problema é que com esse procedimento, ou seja, a falta de foco nesse sentido, os
alunos não conseguem avançar no desenvolvimento dessa técnica.
A professora Adriana tem o seguinte posicionamento referente a essa
questão:
[...] já entro com a letra cursiva [...] a grande maioria já veio
com a cursiva do 2º ano. Ai apresentei para eles, fui colocando
caixa alta e letra no começo. Fui ensinando, tirando alguns
vícios até do traçado, mas essa questão da letra, eu tenho um
aluno que escreve só em caixa alta e escreve muito bem, e ele
não está conseguindo letra cursiva, de jeito nenhum, ele se
nega a fazer, não quer. Eu acho assim, se ele está sendo
produtivo, não interessa como (PROFESSORA ADRIANA).

Acredito que realmente em alguns casos, o bom senso pode determinar o
melhor caminho a seguir. É importante lembrar que apresentar o tipo de letra caixa
alta juntamente com a cursiva não ajuda muito o aluno no início de seu aprendizado,
o que geralmente ocorre no 1º ano do ensino fundamental. A partir do 2º ano, esse
aprendizado já se torna importante, pois as crianças já começam a dominar
principalmente a leitura e precisam conhecer tanto a letra maiúscula como a
minúscula para o desenvolvimento de suas leituras. A letra cursiva deve ser utilizada
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apenas quando o professor percebe que o grupo classe já tem condições para que
isso ocorra e também quando sabem ensinar esse tipo de letra adequadamente para
que não fiquem com vícios em seus traçados ou mesmo não conseguindo ler ou
escrever o que fazem.
Quando o aluno chega ao 3º ano é importante que demonstre interesse em
aprender e seja estimulado sempre a superar suas dificuldades. O professor deve
estar sempre atento e procurando buscar intervenções que favoreçam sua
aprendizagem.
Em meu trabalho no projeto Mais Educação na recuperação de alunos na
leitura e escrita, muitos alunos do 3º, 4º e 5º anos vieram com esse tipo de
problema, mas, em poucos meses, com algumas intervenções conseguiam adquirir
mais segurança e domínio dessa habilidade, o que, posteriormente, veio colaborar
para que avançassem no processo de alfabetização e letramento.
A professora Camila disse que há alguns alunos que não conseguem realizar
as tarefas com a letra cursiva, justamente aqueles que estão com dificuldade de
alfabetização.
[...] eu tenho alunos que não conseguem e esses são aqueles
que estão com dificuldades na alfabetização (PROFESSORA
CAMILA).

Segundo Cagliari e Cagliari (2004), “identificar as letras que aparecem
escritas em palavras nem sempre é uma tarefa fácil e pode, eventualmente, causar
confusões, erros e mal-entendidos”. Assim, sustenta que:
[...] Alguns alunos se surpreendem com as explicações do
professor, porque o que eles entendem não bate com o que o
professor espera que eles entendam. Assim, o professor
escreve com letra cursiva caprichada, uma palavra como pato.
Diz que pato começa com p. mas, o aluno, analisando o que vê
escrito, pode achar que p se escreve juntando as letras j + s
(CAGLIARI e CAGLIARI, 2004, p.92).

É importante que não ocorra nenhum tipo de exclusão na aprendizagem dos
alunos e por motivos que podem ser identificados e considerados o mais rápido
possível no processo de aprendizagem da leitura e da escrita.

181

e) FALTA DE RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
A professora Adriana cita a dificuldade em trabalhar as aulas com qualidade
pela falta de recursos. Sobre os recursos que poderiam dinamizar as aulas, ela fala
que:
[...] não tem material, quase recurso nenhum e então eu tiro
cópias na minha casa e proponho atividades diferenciadas [...]
tudo sai do bolso do professor (PROFESSORA ADRIANA).

A professora Camila afirma que o professor tem que dispor de seus próprios
recursos financeiros para poder desenvolver algo diferenciado na escola, pois ela
não disponibiliza materiais quando necessário. Por exemplo:
[...] Feira de Ciências e ou alguma coisa assim acaba saindo
do nosso bolso [...] tem que colocar a mão no bolso [...] o
professor é assim e trabalha por amor. Na escola pública, você
pede material para fazer alguma coisa, não tem e daí você
pede para os alunos e eles não podem, mas o professor pode
[...] isso não é só aqui, em outros lugares também
(PROFESSORA CAMILA).

Atualmente a escola está sem material necessário para cópias de atividades,
sendo que o professor precisa tirar de seus próprios recursos financeiros para suprir
essa necessidade como relatam os professores da pesquisa. Penso que muitos
materiais estão sendo encaminhados no início do ano para os alunos sem uma
logística adequada, principalmente nas séries iniciais. O que tenho observado é que
existe excesso de alguns tipos de materiais, principalmente cadernos, pois no início
do processo de alfabetização um seria o suficiente.
O mesmo acontece com os livros didáticos, muitos deles encaminhados não
estão de acordo com as reais possibilidades de aprendizagem iniciais, nem com o
desenvolvimento dos alunos. Geralmente, apenas no meio do 2º ano, alguns
professores conseguem utilizar um pouco mais os livros, pois nesse momento os
alunos já estão dominando melhor a leitura e sua interpretação. Atualmente em
minha prática com os alunos do segundo ano, em meados do mês de agosto, levam
o livro de matemática para casa para realizar os exercícios, no entanto, costumo ler
com todos antecipadamente as situações-problema para que, aos poucos, consigam
ter mais autonomia na realização da tarefa.
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Durante a conversa no grupo focal, questionei com a professora Adriana que
em minha experiência na rede, percebo que o livro do 1º ano não acompanha o
desenvolvimento do processo de alfabetização dos alunos e que vejo o livro de
acordo com realidade que vivemos para aluno de 3ºano que está no nível alfabético
e desenvolvendo aspectos da ortografia. Diante desse questionamento a professora
respondeu que:
[...] é assim mesmo. Letras caixa alta, textos pequenos. Só que
o livro de 1º ano hoje eu já peguei aqui, tem textos que são 3
páginas e o professor é o leitor, toda hora o professor é o leitor,
não tem momento nenhum que a criança vai conseguir realizar
uma atividade mais autônoma [...] hoje o livro do 3º ano é bem
o 5º ano (PROFESSORA ADRIANA).

A professora Camila acrescenta que a escola conta com poucos recursos
materiais para que os professores trabalhem em sala, principalmente sulfites para
impressão, ao contrário de outros materiais como os livros didáticos que existem em
abundância. Mesmo em grande quantidade, ela não os usa com frequência, pois
entende que os livros não condizem totalmente com a realidade prática dos alunos.
Sobre isso, ela fala que:
[...] usa, mas nem sempre. Não é aquele que escolhi, é o que
vem, então muitas vezes certa atividade que tem lá eles não
vão fazer, não é interessante fazer. Eu sempre tiro xerox mais
interessantes que a criança tem vontade de fazer
(PROFESSORA CAMILA).

A Professora Elaine, sobre a falta de recursos para ministrar uma boa aula na
escola, relata que:
[...] Cada escola tem uma estrutura diferente da outra, escola
de ensino fundamental, comumente não oferece espaços de
parque, brinquedoteca, sala de jogos, que existem nas escolas
de educação infantil, então o ideal nós tivéssemos outros
espaços alfabetizadores, não só a sala de aula, porque no dia
a dia acaba fazendo muita falta, você poder usar uma
biblioteca, você ter uma brinquedoteca para fazer uma roda,
você ter um pátio, ter um espaço ao ar livre, um gramado para
você desenvolver atividades de roda, outras propostas
“verbais” uma cantiga que você possa depois registrar pra o
aluno visualizar isso (PROFESSORA ELAINE).

Muitas escolas procuram organizar, dentro das possibilidades, uma boa
biblioteca e sala de informática onde se realizam as aulas com o professor
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especialista da área, no entanto, como recorda a professora Elaine, ainda falta
muitos recursos para que possam ser adequados dentro da realidade e do espaço
físico das escolas.
f) PERFIL DO PROFESSOR EM TRABALHAR EM UM DADO ANO DE
ESCOLARIDADE
Um aspecto relevante citado pela Professora Adriana e que pode redundar
em uma situação de fracasso remete ao despreparo do professor ou à falta de
experiência em trabalhar em um determinando ano de escolaridade, o que se deve
muitas vezes à falta de capacitação para renovar sua prática docente. Ela lembra
que muitos profissionais não trabalham da mesma forma com a mesma metodologia,
pois existe uma grande diversidade de profissionais na rede com formações e perfis
muito diferentes:
[...] naquele momento, aqueles professores que se propõem a
ter essa capacitação, eles estão com 3º, com 2º, com
alfabetização. No ano seguinte está no 4º ou 5º ano [...] isso
não quer dizer que aquele professor quando pegar um 5º ano
vai ter o mesmo ritmo de trabalho, que vai ter as mesmas
propostas, não vai ter mais aqueles encontros que vai poder
levar às atividades [...] e você não vai poder ensinar daquela
forma porque o teu aluno não vem daquela forma, e também
pode ser que o ano que vem ele pegue um colega que não
tenha esse tipo de formação, que tem o mesmo foco que você
tem diferenciado (PROFESSORA ADRIANA).

O Professor Beto destaca que o perfil de atuação do professor no que se
refere ao processo de alfabetização pode gerar lacunas na aprendizagem dos
alunos:
[...] Existem professores que não têm, não adianta, ele não tem
aquela formação para ser um professor alfabetizador [...] e ai
entra o perfil do professor [...] aquele aluno não sabe, mas não
sabe por quê? Talvez porque não foi ensinado? Ou se foi
ensinado como foi? Porque tem professores que gostam só de
5º ano, e você pega essa pessoa que trabalhou 10, 15 anos no
5º ano, joga ele no 1º ano e não gosta nem de criança
pequena! (PROFESSOR BETO).

Muitos professores apresentam diversos perfis para atuar com os alunos nas
diferentes séries, muitas vezes por considerar ter mais afinidade com as séries
iniciais ou as séries finais do ensino fundamental. Considero que as atribuições de
aulas deveriam levar em conta as características desses profissionais e,
principalmente, ter um “olhar” especial na atribuição de salas para o ciclo de
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alfabetização no qual os profissionais precisam ter não apenas afinidade, mas uma
boa formação.
A professora Elaine, ao questionar como o professor pode se organizar para
propor

intervenções

pedagógicas

capazes

de

modificar

as

aprendizagens

encontradas, declara que:
[...] os professores no momento de sua escolha, se a diretora
der essa autonomia para escolher no início do ano, quem gosta
vai pegar sala de alfabetização, porque o perfil do profissional
para isso também é muito importante (PROFESSORA
ELAINE).

A professora Fabíola faz a seguinte colocação no que refere ao perfil do
professor:
[...] outra coisa primordial, eu acho também que tem que se
acreditar no professor, este também tem que coadunar sua
experiência maior, a classe que ele mais gosta para trabalhar.
Por exemplo: esse ano eu tive que pegar 3º ano, eu já estava
desabituada desse ano, porque eu prefiro os pré-adolescentes,
então meu perfil seria para esses anos (4º e 5º anos). Isso
motiva muito o professor dentro da sala de aula
(PROFESSORA FABÍOLA).

Esse fato ocorre em muitas escolas com frequência, de maneira que seria
bem produtiva uma organização diferenciada nas atribuições de aulas por parte da
secretaria da educação. Todavia, na verdade, todos os profissionais precisam ter
uma formação integral quanto aos conceitos que precisam ser trabalhados com os
alunos, para conseguir entender como o aluno está chegando aos 4º e 5º anos no
processo de leitura e escrita, para, se for o caso, ter condições de resgatar saberes
não aprendidos anteriormente ou dar encaminhamento nessa aprendizagem o mais
rápido possível.
A descontinuidade do trabalho relacionada, principalmente, com a própria
conduta de concepção metodológica desenvolvida com os alunos da escola pública
gera muitos passos contraditórios e inseguros na atuação dos profissionais. Sobre o
perfil dos professores alfabetizadores, Carvalho afirma que os moldes educacionais
atuais exigem professores dinâmicos, motivados e que tenham capacidade de
vencer os desafios impostos à docência, de maneira que:
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[...] a formação de alfabetizadores é de extrema relevância,
pois se trata de profissionais que desenvolverão sua prática em
uma fase crucial no processo de escolarização, na qual a
criança e/ou jovens e adultos ainda não dominam as
habilidades de leitura e de escrita (CARVALHO, 2014, p. 101).

g) RELAÇÃO ENTRE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS
A Professora Adriana declara que as condições de trabalho na escola
particular propiciam melhor preparação dos alunos, principalmente pelo número
reduzido por sala e pela disponibilização de recursos que facilita o trabalho docente.
Assim:
[...] o número de alunos interfere [...] classes com 15, 18, 20
alunos, então o resultado é bem melhor e a qualidade é outra
[...] e na pública, como vou organizar e estar atenta a tudo no
meio de 35 alunos? (PROFESSORA ADRIANA).

A professora Camila também manifesta aspectos divergentes nessa relação.
A escola particular:
[...] pode oferecer muitos recursos, mas tem muita pressão [...]
já na pública todo mundo tenta fazer sua parte, mas mostra
uma realidade que muitas vezes não existe. É comum a escola
pública mascarar sua realidade, dizer que está tudo certo e
maravilhoso e não está [...] às vezes mostra na televisão que
tem e na verdade não tem (PROFESSORA CAMILA).

A professora Denise conciliou durante vários anos o ensino privado com o
público e agora está atuando apenas no público. Portanto está convicta de que são
realidades totalmente diferentes. Tanto na rede pública como na privada, antes de
tudo, é preciso diagnosticar as necessidades dos alunos, respeitando o contexto
cultural, social, afetivo e também a relação com o nível de desenvolvimento que
apresenta seus conhecimentos em leitura e escrita. Assim, é possível planejar as
aulas para que elas não se detenham apenas à transmissão de conhecimentos, mas
que sejam transformadoras da realidade (CASTRO e MALAVASI, 2017, p. 08).
Em minha prática nas duas escolas, embora com fatores sociais, culturais e
econômicos bem diferentes, o aluno é o mesmo, as condições de trabalho é que
mudam. De acordo com Castro e Malavasi, o professor:
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[...] não pode discriminar o aluno que não aprendeu ou não
consegue aprender [...] não importa a realidade em que atuei,
seja na educação da rede privada ou pública, a minha
formação profissional foi a mesma e a minha conduta também
(CASTRO e MALAVASI, 2017, p. 108).

h) O SISTEMA DE PROGRESSÃO CONTINUADA
A professora Adriana questiona o sistema de progressão, porque muitos
alunos do primeiro ou segundo ano passam para o ano seguinte, e muito pouco
frequentaram a escola. Por isso, o professor precisa compensar as faltas, chama a
família e o aluno não pode ficar naquele ano, automaticamente vai para o 2º ano e,
chegando ao 3º ano, vem a retenção:
[...] e a retenção vem só no final do 3º ano, eu vou falar assim,
um dos anos mais difíceis de trabalhar é o 3º ano, porque ali
você tem que dar conta da alfabetização, das falhas da
alfabetização, do que ficou faltando, para a criança ir para um
4º ano pelo menos sabendo (ler, entender o que leu,
calculando) para poder progredir (PROFESSORA ADRIANA).

O Sistema de Progressão é citado pelo Professor Beto como fator de fracasso
escolar, visto que:
[...] essas progressões de ficar passando de ano para ano, e
ficam os buracos, depois chega no 3º ano [...] você com uma
sala com diversos níveis diferentes e fica difícil resgatar o aluno
que tem dificuldades. Assim, o aluno já chega no 3º ano sem
base nenhuma e com essa progressão ele passa do 1º para o
2º e do 2º para o 3º, muitas vezes vem sem bagagem
(PROFESSOR BETO).

Esse sistema foi implantado das redes de ensino do Estado de São Paulo,
tanto públicas quanto privadas a partir do ano de 1998, como descreve Viégas
(2015). A autora destaca que a progressão continuada foi proposta para contornar
os altos índices de retenção escolar e, após quinze anos de vigência, reduzir
drasticamente os índices de reprovação, mas acabou gerando o fracasso e a
patologização da educação (VIÉGAS, 2015, p. 154).
Viégas afirma que esse sistema demonstra como caráter ideológico a
prevalência do interesse financeiro sobre o pedagógico, de maneira que:
[...] o possível fracasso da política seria decorrência
resistência dos professores às mudanças e a compreensão
que os alunos da rede pública pertencem a uma parcela
população que teria, naturalmente, problemas sociais
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familiares que interfeririam na capacidade de aprender. Tais
explicações obviamente tiram do poder público a
responsabilidade pela qualidade da educação oferecida. [...] O
fato é que mais de vinte anos de críticas contundentes à
implantação de políticas de forma autoritária, mantem-se
inalterada a postura oficial de não ouvir e formar professores
para nova realidade, deixando-os à deriva [...], mantendo
inalterada a dinâmica tradicional, calcada, sobretudo, em
cópias enfadonhas e nas broncas em alunos. O que muda é
que, no novo contexto, não é permitido reprovar os alunos
(VIÉGAS, 2015, p. 155 e 159).

Seabra e Capovilla reforçam essa ideia ao entenderem que “o sistema de
progressão continuada só vai agravar o fracasso à medida que mascara os erros da
política de ensino”, reflexos das “diferenças nas condições de vida nas cidades
brasileiras, às carências econômicas, à falta de participação das famílias na escola,
à falta de interatividade nas escolas”, entre outros (SEABRA e CAPOVILLA, 2010, p.
76).
Os autores condenam nesse cenário a postura das autoridades brasileiras em
justificar esse fracasso ao comparar a realidade do país com outras ao redor do
mundo, justificando que o fracasso não é consequência direta das políticas públicas
educacionais e sim de aspectos que não estão sob sua responsabilidade,
exemplificando:
[...] a incorporação de um aluno mais carente ao sistema de
ensino contribuiria para a queda de qualidade, da mesma
forma que as escolas não conseguem adotar práticas
interativas e as famílias não desempenham papéis mais ativos
na educação dos filhos (SEABRA e CAPOVILLA, 2010, p. 76).

A questão da culpabilização, não recai sobre o sistema de ensino e sim a
causas extraeducacionais, fora de sua alçada de competência e responsabilidade.
(SEABRA e CAPOVILLA, 2010, p. 76).
Sobre o sistema de ciclos, Soares acredita que a escola pública precisou
mudar após a implantação de ciclos, não sendo mais possível trabalhar como se
fosse a mesma escola de antes. Assim, afirma que:
[...] o problema da alfabetização inicial tem de ser resolvido no
primeiro ciclo de aprendizagem. Mas não vai ser a escolha de
um método, por si mesma, que resolverá o problema. Em
primeiro lugar, as redes de ensino e as escolas devem definir
quais são as capacidades mínimas a serem atingidas em
diferentes momentos desse primeiro ciclo; é extremamente
contraprodutivo esperar que só ao final do terceiro ou do
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segundo ano do ciclo o aluno esteja alfabetizado e ponto final.
É necessário discriminar que conhecimentos e habilidades
devem ser dominados pela criança em diferentes etapas do
ciclo. Para isso é fundamental, também, que as escolas
possuam instrumentos compartilhados para diagnosticar e
avaliar os alunos e o trabalho que realiza; é fundamental, por
fim, que, coletivamente, as escolas desenvolvam mecanismos
pra reagrupar, mesmo que, provisoriamente, os alunos que não
alcançam os conhecimentos e habilidades em cada etapa do
processo, utilizando novos procedimentos metodológicos e
diferentes materiais didáticos baseados ou não em métodos
fônicos, inspirados ou não em fundamentos construtivista,
calcados ou não em métodos ideovisuais ou globais (SOARES,
2004, p. 40)

Enfim, mais uma vez o foco deve ser em como fazer o aluno aprender
definitivamente e com resultados bem satisfatórios, para que não cheguem ao último
ano do ciclo de alfabetização sem a mínima condição de acompanhar o ano em
curso. As secretarias municipais podem e devem proporcionar uma formação aos
professores que acompanhe as novas pesquisas em alfabetização e, assim, buscar
intervenções que se adequem às necessidades de cada realidade, tanto do
professor como do aluno, favorecendo a aprendizagem de todos.
i) DÉFICIT INTELECTUAL CIRCUNSTANCIAL
Uma importante causa que leva ao fracasso, mas que não foi mencionada
pelos professores refere-se ao déficit intelectual circunstancial que se deu pela falta
de interações sociais nos primeiros anos de vida, seja no ambiente familiar, seja na
escola. A relação de professor x aluno, da mesma forma que a relação familiar, são
essenciais para que a criança aprenda pela socialização, processo que consiste em
receber vários estímulos diferentes que contribuam para seu desenvolvimento
intelectual. Sobre essa questão, Mantoan informa que:
[...] depois dos dois anos, as crianças chegam ao período
representativo [...] em que a inteligência se torna verbal e [...]
elas aprendem através das trocas sociais com seus pais e
adultos em geral. É nesse momento que a educação pela
família e demais instituições de caráter educacional torna-se
importante para estimular a criança em seu desenvolvimento
intelectual (MANTOAN, 1994, p. 63-64).

A falta de interações sociais na infância pode provocar na criança uma
deficiência intelectual de natureza circunstancial, de maneira que, muitas vezes, ela
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é encarada em todos os setores sociais como portadora de uma necessidade
especial. Sobre isso, Mantoan alude que:
[...] se a criança não está habituada a estabelecer trocas
intelectuais que a preparem para se adaptar às exigências de
um mundo que é intermediado pela linguagem e não mais,
exclusivamente pela ação – ela tem grandes possibilidades de
se tornar deficiente e de ser confundida no lar, na escola, na
sociedade, como sendo uma deficiente real. (MANTOAN, 1994,
p. 64).

Esses tipos de déficits podem ter relação com a falta de afetividade nas
relações familiares e na escola, de modo que podem tornar as crianças mais
apáticas, aparentemente sem razões e desestimuladas em conhecer o mundo a sua
volta, dificultando sua aprendizagem e desempenho, independentemente de suas
condições socioculturais (MANTOAN, 1994, p. 64-65):
[...] Não corresponder às expectativas da escola é um dos
sintomas mais evidentes do déficit circunstancial. Assim ao
invés de acusá-lo e perpetuá-lo, a escola deveria encará-lo
como um desafio a mais à sua incontestável tarefa de
sistematizar o saber, com vistas à que o aluno se adapte ao
meio em que vive e transforme-o para melhor. [...] O fato de
não conseguirem acompanhar o que escola entende como um
aluno de rendimento escolar adequado é devido, na maioria
das vezes, a um déficit circunstancial, vale dizer, a um
problema reparável. [...] A escola, como grande reveladora
desse tipo de déficit, aponta seus portadores como alunos que
têm dificuldade de ler, escrever, de resolver problemas
envolvendo fatos fundamentais da aritmética, [...], enfim como
aqueles que não conseguem acompanhar a classe [...] por
apresentarem
comportamentos
sociais
inadequados,
hiperatividade, e outras dificuldades de adaptação à escola
(MANTOAN, 1994, p. 66-67).

Ainda segundo Mantoan:
[...] os déficits circunstanciais vão se estendendo para o futuro
e constituindo quadros cada vez mais consolidados de
prejuízos intelectuais e, nas situações mais agravadas,
poderão não ser revertidos caso não tenham uma intervenção
adequada. Para evitar isso, a escola precisa enxergar esse tipo
de déficit para que os alunos consigam se manter aprendendo
através de soluções para resolver esses problemas
(MANTOAN, 1994, p. 67).

Em relação a todas as causas do fracasso escolares evidenciadas nos grupos
focais, muitas foram identificadas e descritas pelos professores, mas em quase
nenhum momento foi possível perceber alguma inter-relação entre esses fatores que
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levam ao fracasso, de maneira que os professores os consideram isoladamente no
contexto escolar.
Analisando essas informações, Soares destaca que a verificação das causas
desse fracasso na escola deve ser feita de diferentes modos, para que não haja
exclusão de nenhum de seus fatores geradores, principalmente quando as
informações são obtidas por profissionais de diferentes áreas do conhecimento de
forma isolada, em especial da pedagogia, psicologia e da linguística (SOARES,
2017a, p. 14). Em relação às causas do fracasso, Soares defende que:
[...] os dados resultam de diferentes perspectivas do processo
de alfabetização, a partir de diferentes áreas do conhecimento
(Psicologia, Linguística, Pedagogia), cada uma tratando a
questão independentemente, e ignorando as demais [...] e de
forma excludente, buscam a explicação do problema ora no
aluno (questões de saúde, ou psicológicas, ou de linguagem),
ora no contexto cultural do aluno (ambiente familiar e vivências
socioculturais), ora no professor (formação inadequada,
incompetência profissional), ora no método (eficiência/
ineficiência desde ou daquele método), ora no material didático
(inadequação às experiências e interesse das crianças,
sobretudo das crianças das camadas populares), ora,
finalmente, no próprio meio, o código escrito (a questão das
relações do sistema fonológico e os sistema ortográfico da
língua portuguesa) (SOARES, 2017a, p. 14 -15).

A autora faz uma reflexão sobre a necessidade de haver colaboração das
diferentes áreas do saber para haver melhor entendimento da multiplicidade de
perspectivas que levam ao fracasso na escola, buscando soluções mais viáveis para
cada caso, se possível, ao entender a natureza do problema (SOARES, 2017a, p.
15).
5.3.2 Ideologias que explicam o fracasso escolar na atualidade
Soares (2017b) relata que a escola que está sendo oferecida aos estudantes
atualmente ainda precisa muito evoluir para atingir as camadas populares e reduzir o
fracasso na escola que continua se prolongando durante todos esses anos da
história. Ela analisa essa questão à luz de quatro ideologias relacionadas ao tema,
como mostra o quadro 3.
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Quadro 3 – As ideologias que tentam explicar o fracasso escolar na atualidade.

IDEOLOGIA

EXPLICAÇÃO
As causas do sucesso ou do fracasso na escola devem ser

Ideologia do dom

buscadas nas características dos indivíduos.
As desigualdades sociais são a gênese da deficiência cultural, pela

Ideologia da deficiência

falta de acesso das camadas populares a cultura e educação de
qualidade.
Diz respeito ao estabelecimento de um padrão cultural dentro da

Ideologia das diferenças

escola, que acaba desvalorizando a essência da cultura de alguns
alunos que passa a não se encaixar nesse modelo.

culturais

As relações entre linguagem e cultura constituem a relação
O papel da linguagem

fundamental tanto na ideologia das deficiências culturais como das
diferenças culturais que explicam o fracasso.
Fonte: Adaptado de Soares (2017b).

Sobre a ideologia do dom, Soares afirma que:
[...] não seria a escola a responsável pelo fracasso do aluno; a
causa estaria na ausência, neste, de condições básicas para a
aprendizagem, condições que só ocorreriam na presença de
determinadas
características
indispensáveis
ao
bom
aproveitamento daquilo que a escola oferece. Esta seria
responsável, isto sim, pelo “atendimento às diferenças
individuais”, ou seja, por tratar desigualmente os desiguais. [...]
Nessa ideologia o fracasso do aluno explica-se por sua
incapacidade de adaptar-se, de ajustar-se ao que lhe é
oferecido. (SOARES, 2017b, p.18).

Discutindo acerca dessa primeira ideologia, Soares afirma que o fracasso
escolar atinge predominantemente os alunos provenientes das camadas populares
em relação àqueles das camadas privilegiadas da sociedade. Se a ideologia do dom
fosse a explicação para o fracasso escolar visto na atualidade, fracassariam alunos
das duas camadas, em igual proporção, ou seja, todos os “menos dotados, menos
aptos, menos inteligentes”, independentemente de sua condição social (SOARES,
2017b, p. 15-16). A ideologia da deficiência cultural, nas palavras de Soares (2017b,
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p. 20), surge diante das desigualdades socioeconômicas que geram as
desigualdades sociais. “As desigualdades sociais têm, pois, origens econômicas, e
nada têm a ver com desigualdades naturais ou desigualdades de dom, aptidão ou
inteligência”. Diante disso, uma explicação mais plausível tem sido proposta:
[...] as condições de vida de que gozam as classes
privilegiadas e, em consequência, as formas de socialização da
criança no contexto dessas condições permitem o
desenvolvimento, desde a primeira infância, de características
– hábitos, atitudes, conhecimentos, habilidades, interesses –
que lhe dão a possibilidade de ter sucesso na escola. Ao
contrário, as condições de vida das camadas populares e as
formas de socialização da criança no contexto dessas
condições não favoreceriam o desenvolvimento dessas
características, e assim seriam responsáveis pelas
“dificuldades de aprendizagem” dos alunos delas provenientes.
(SOARES, 2017b, p. 20-21).

Comparando a Ideologia do dom e a da deficiência cultural, Soares destaca
na primeira que o fracasso do aluno está relacionado às suas desvantagens
intelectuais (dom, aptidão, inteligência), ao passo que, na segunda, o aluno seria
portador de déficits socioculturais. Para essa segunda ideologia:
[...] a análise do fracasso escolar das camadas populares e a
busca de soluções para ele ocorrem no quadro de uma
verdadeira “patologia social” em que as “doenças” do contexto
cultural em que vivem essas camadas devem ser “tratadas”
pela escola, cuja função seria “compensar” as deficiências do
aluno, resultantes de sua “deficiência”, “carência” ou “privação”
culturais. Entretanto, do ponto de vista das ciências sociais e
antropológicas, as noções de “deficiência cultural”, “carência
cultural”, “privação cultural” são inaceitáveis: não há culturas
superiores e inferiores, mais complexas e menos complexas,
ricas e pobres; há culturas diferentes, e qualquer comparação
que pretenda atribuir valor positivo ou negativo a essas
diferenças culturais, outra é a explicação para o fracasso, na
escola, dos alunos às camadas populares (SOARES, 2017b,
p.21).

Dourado (2010) entende que o fator da privação cultural que prevaleceu no
Brasil nas décadas de sessenta e setenta influenciou nos altos índices de fracasso
escolar, da mesma forma que Patto (1999) define que cada vez mais as causas do
fracasso escolar serão buscadas no aluno diante de sua carência cultural. Tal
assertiva se compara à de Soares (2017b), quando destaca a deficiência cultural,
pois todas tratam uma cultura desfavorecida como causas do fracasso. Sobre

as
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questões que relacionam os sistemas de ensino no país e os aspectos culturais dos
alunos, Patto faz uma reflexão sobre:
[...] a inadequação do seu ensino e sua impossibilidade [...] de
motivar os alunos, [...] cobrando do aluno interesse por uma
escola qualificada como desinteressante, atribuindo seu
desinteresse à inferioridade cultural do grupo social de onde
provém (PATTO, 1999, p. 119).

A ideologia das diferenças culturais descrita por Soares (2017b, p. 23) revela
que:
[...] negar a existência de cultura em determinados grupos é
negar a existência do próprio grupo [...]. O que se deve
reconhecer é que há uma diversidade de culturas, diferentes
umas das outras, mas todas igualmente estruturadas,
coerentes, complexas.

E ela completa:

[...] A escola quando inserida em sociedades capitalistas [...]
tem seu comportamento avaliado em relação a um “modelo”,
que é o comportamento das classes favorecidas; os testes e as
provas a que é submetido são culturalmente preconceituosos,
construídos a partir de pressupostos etnocêntricos, que
supõem familiaridade com conceitos e informações próprios do
universo cultural das classes favorecidas. Esse aluno sofre
dessa forma, um processo de marginalização cultural e
fracassa, não por deficiências intelectuais ou culturais, [...] mas
porque é diferente, como afirma a ideologia das diferenças
culturais. Nesse caso, a responsabilidade pelo fracasso escolar
dos alunos provenientes das camadas populares cabe à
escola, que trata de forma discriminativa a diversidade cultural,
transformando diferenças em deficiências (SOARES, 2017b, p.
24).

Em relação aos sistemas educacionais, Patto (1999) defende que:
[...] Os currículos escolares são planejados partindo do
pressuposto de que a criança já domina certos conceitos
elementares, que são pré-requisitos para a aprendizagem. Isso
pode ser verdadeiro para aquela que, na família, aprendeu
esses conceitos: mas não o é para as que vivem em ambientes
culturalmente pobres quanto a conteúdos que são típicos das
classes economicamente favorecidas, embora ricos em
aspectos que a escola não costuma valorizar [...] O que os
sistemas educacionais estão oferecendo são, pois, conteúdos,
métodos e exigências que atuam de forma camuflada como
mecanismos de seleção dentro da própria estrutura escolar,
condenando a criança pobre a um ensino não adequado e,
portanto, ao fracasso escolar num sistema obviamente nãoigualitário (PATTO, 1999, p. 155 e 158).
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Segundo Soares (2017b, p. 25), o papel da linguagem é destacado no âmbito
das relações entre a cultura e a linguagem, de modo que:
[...] constituem a questão fundamental, nuclear, tanto na
ideologia da deficiência cultural quanto na ideologia diferenças
culturais; em consequência, desempenham um papel central
nas explicações do fracasso escolar, no quadro de cada uma
dessas ideologias. [...] O papel central atribuído à linguagem
numa e noutra ideologia explica-se por sua fundamental
importância no contexto cultural: a linguagem é, ao mesmo
tempo, o principal produto da cultura, e é o principal
instrumento para sua transmissão. Por isso, o confronto ou
comparação entre as culturas – que é, em essência, o que está
presente tanto na ideologia da deficiência cultural quanto na
ideologia das diferenças culturais – é, básica e
primordialmente, um confronto ou comparação entre os usos
da língua numa ou noutra cultura (SOARES, 2017b, p. 26).

A autora explicita que, nas explicações sobre o fracasso escolar, não foi
considerado o mérito que a linguagem desempenha no contexto dessas ideologias e
que “pode-se dizer que a ideologia da deficiência cultural tem sua origem e seu mais
importante argumento no conceito de deficiência linguística, [...] que explicaria o
fracasso escolar das camadas populares” (SOARES, 2017b, p. 25). Dessa forma:
[...] a linguagem é ao mesmo tempo, o principal produto da
cultura, e é o principal instrumento para sua transmissão. [...]
nesse quadro de confrontos culturais, a linguagem é também o
fator de maior relevância nas explicações do fracasso escolar
das camadas populares. É o uso da língua na escola que
evidencia mais claramente as diferenças entre grupos sociais e
que gera discriminações e fracasso: o uso, pelos alunos
provenientes das camadas populares, de variantes linguísticas
social e escolarmente estigmatizadas provoca preconceitos
linguísticos e leva a dificuldades de aprendizagem, já que a
escola usa e quer ver usada a variante socialmente prestigiada.
(SOARES, 2017b, p. 25-26).

É evidente que esse contexto escolar, com seus preconceitos linguísticos e
culturais, afeta o processo de alfabetização das crianças, levando ao fracasso as
crianças das classes populares. A criação de programas, projetos e outras ações
compensatórias são citadas por Soares como soluções para esse fracasso, com o
propósito de compensar as falhas da educação escolar. Nessa direção:
[...] têm sido geralmente buscadas em programas de
“educação compensatória” que, partindo de pressupostos
falsos (carência cultural, deficiência linguística) não só não têm
levado a resultados satisfatórios, mas ainda têm reforçado a
discriminação das crianças das classes populares [...] se os
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programas fracassam, as próprias crianças e suas famílias
serão responsabilizadas, na medida em que se considera que
lhes foram dadas as oportunidades educacionais e, como não
progrediram, são mesmo incapazes. (SOARES, 2017a, p. 25).

Para minimizar ou impedir o fracasso escolar, Patto lembra que o ensino deve
ser de boa qualidade e isso depende dos seguintes fatores:
[...] um professor interessado e bem formado que maneje o
conteúdo do ensino levando em conta as especificidades do
alunado, tanto no que se refere as características de sua faixa
etária quanto às suas experiências culturais e isso pode
garantir a eficiência da escola (PATTO, 1999, p. 118).

É necessário ser combatida de forma radical a justificativa sobre a falta de
interesse do aluno em querer aprender, ou seja, o professor pode considerar ter
dado uma boa “aula”, mas, segundo essa premissa, se o aluno não aprendeu, a
culpa é dele - aluno. Por essa ótica enviesada, o professor se isentaria de qualquer
responsabilidade. Diante dessa colocação, Paro explica que:
[...] os equívocos a esse respeito geralmente advêm da atitude
errônea de considerar a “aula” como o produto do trabalho
escolar. Nessa concepção, desde que o professor deu uma
boa aula, a escola cumpriu sua obrigação, apresentou o seu
produto, tudo o mais sendo responsabilidade do aluno [...] se a
escola tem que responder por produtos, estes só podem ser o
resultado da apropriação do saber pelos alunos. Se estes não
aprenderam, a escola não foi produtiva. Dizer que a escola é
produtiva porque deu boa aula, mas o aluno não aprendeu, é o
mesmo que dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente
morreu (PARO, 2001, p. 105).

Levar o aluno a querer aprender se torna a questão fundamental por parte do
profissional da educação. Dessa forma, este é o primeiro desafio da didática, do qual
dependem todas as demais iniciativas (PARO, 2001, p. 106).
A seguir serão analisadas as questões da aprendizagem na alfabetização e
letramento.
5.4 Aprendizagem na Alfabetização e Letramento
Sobre a aprendizagem, Giusta (2013) destaca os trabalhos de Vygotsky como
elementos que ajudam a compreender sua ocorrência, mais enfaticamente no que
se refere aos problemas na aprendizagem quanto ao desenvolvimento intelectual
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durante a vida escolar. Sobre isso, Ivic também destaca as relações tecidas por
Vygotsky quanto à aquisição da linguagem à medida que o indivíduo aprende:
[...] A análise de Vygotsky sobre as relações entre
desenvolvimento e aprendizagem, no caso da aquisição da
linguagem, nos conduz a definir o primeiro modelo de
desenvolvimento: em um processo natural de desenvolvimento,
a aprendizagem aparece como um meio de reforçar esse
processo natural, pondo à sua disposição os instrumentos
criados pela cultura que ampliam as possibilidades naturais do
indivíduo e reestruturam suas funções mentais (IVIC, 2006, p.
19).

A

aprendizagem

é

um

momento

necessário

e

universal

para

o

desenvolvimento potencial das características da criança, logo que ela é estimulada
e isso passa a ser as suas aquisições internas (GUISTA, 2013).
Vygotsky destaca que a criança após o nascimento começa a aprender sobre
tudo a sua volta logo que é estimulada pelo adulto nas suas primeiras experiências
em relações sociais que ocorrem no ambiente familiar (OLIVEIRA, 1992).
Logo na primeira infância:
[...] há uma representação social – ideal e universal – de
criança, pautada em fases apropriadas de desenvolvimento
infantil e formas de socialização que a caracterizam pela
imaturidade e dependência, orientando práticas e ideias que a
levem à maturidade e independência (AVANZINI e GOMES,
2015, p. 9).

Para Freire (1987, p. 79), o ato de aprender constitui uma experiência
coletiva, visto que “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens
se educam entre si, mediatizados pelo mundo”.
Silva (2009) assinala que as interações sociais são fundamentais para o
desenvolvimento do indivíduo de forma plena, porque:
[...] o processo de desenvolvimento humano ocorre por meio da
interação do sujeito com o contexto sociocultural no qual está
inserido; tendo a linguagem um papel decisivo nesse processo
[...]. Dessa forma, a aprendizagem vem a promover o
desenvolvimento, ou seja, as situações de aprendizagem nos
colocam ao desenvolvimento. Vygotsky, ao abordar essa
questão, cria o conceito de “zona de desenvolvimento real”
(SILVA, 2009, p. 50).
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O conceito de zona de desenvolvimento real foi criado por Vygotsky para
poder esclarecer o que:
[...] já somos capazes de realizar sozinhos, sem a ajuda de um
outro; e o conceito de zona de desenvolvimento proximal para
definir aquilo que só conseguimos fazer com a ajuda de um
parceiro mais experiente – seja ele adulto, adolescente ou
criança (SILVA, 2009 p. 50) (grifos nossos).

Sendo assim, a zona de desenvolvimento proximal, período em que a pessoa
necessita da ajuda do outro para realizar uma ação, vai sendo trabalhada para que
haja uma intervenção desafiadora em que as pessoas mais experientes colaboram
para que novas aprendizagens possam ser construídas em seu desenvolvimento e
sua aprendizagem:
[...] se tivermos na sala de aula trinta educandos, teremos trinta
zonas de desenvolvimento diferentes, sendo necessário,
portanto, o olhar atento para cada sujeito, a fim de propor
desafios a cada um e a todos. Eis um dos fundamentos para o
trabalho com a diversidade (SILVA, 2009, p. 50).

Moraes, usando seu conhecimento das teorias de Vygotsky, defende existir
uma articulação entre o desenvolvimento e a aprendizagem em uma relação
dialética, apesar de que ambas sejam conceitos diferentes. Nesse sentido, a
aprendizagem influencia o desenvolvimento, assim como o desenvolvimento
influencia a aprendizagem, de maneira que esta não pode ir atrás do
desenvolvimento, podendo até superá-lo para provocar novas formações no
indivíduo (MORAES, 2013). Assim:
[...] de acordo com a perspectiva vigotskiana, a aprendizagem
sai do contexto da mecanização e do treinamento de
habilidades que, na maioria das vezes, ficam restritas às
funções elementares e, consequentemente, pouco influenciam
as funções psicológicas superiores (memória, atenção,
pensamento, consciência). Tais funções não só distinguem por
estruturas mais complexas, como auxiliam a formação de
outras absolutamente novas, possibilitando a formação de
sistemas funcionais complexos (MORAES, 2013, p. 7).

As funções psicológicas superiores (memória,

atenção, pensamento,

consciência) podem ser trabalhadas em diversas atividades em sala de aula, de
maneira que os alunos, em fase de alfabetização, possam desenvolver a reflexão
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sobre o sistema de escrita, compreendendo, pois, o funcionamento do sistema
alfabético.
A seguir serão discutidos aspectos acerca da aprendizagem da leitura e da
escrita no contexto das salas de alfabetização.
5.4.1. Os aspectos da aprendizagem da leitura e escrita
A leitura e a escrita são consideradas funções psicológicas superiores que se
desenvolvem a partir da aquisição da linguagem (VYGOTSKY, 1991), ocorrendo de
maneiras e diferentes momentos em cada criança. Isso é explicado por Espindola e
Souza ao esclarecerem que:
[...] a infância ainda que pensada em um mesmo tempo, não é
a mesma para todas as crianças. Além da historicidade, a
infância é marcada por questões de gênero, raça, etnia, religião
e, especialmente, classe social [...]. Portanto, as crianças das
camadas populares com certeza não vivem as mesmas
experiências de infância que aquelas das camadas médias e
das elites. E as crianças indígenas tampouco podem viver sua
infância da mesma forma que uma criança branca bem como
as crianças afrodescendentes, do campo, das florestas, as
ribeirinhas (ESPINDOLA e SOUZA, 2014, p. 48).

Esse é um dos primeiros desafios no processo de aprender a ler e a escrever,
em vista de tantas diferenças que já são trazidas pelas crianças antes da vida
escolar.
De acordo com Trindade (2005), a escola funciona com base nos códigos
escritos, de maneira que todas as ações escolares são os pré-requisitos para a
formação e sucesso do sujeito, sendo que a primeira coisa que a criança precisa
aprender na escola gira em torno do ato de ler e escrever. Este será o enfoque
durante os primeiros anos de vida escolar da criança, uma vez que para
desenvolver-se no ambiente de ensino necessita dominar o código escrito.
Em qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra representa um ato
de generalização. Mas os significados das palavras evoluem. Quando uma palavra
nova é aprendida pela criança, o seu desenvolvimento mal começou: a palavra é
primeiramente uma generalização do tipo mais primitivo.
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À medida que o intelecto da criança se desenvolve, a palavra sofre
generalizações de um tipo cada vez mais elevado – processo que acaba por levar à
formação dos verdadeiros conceitos. O desenvolvimento dos conceitos, ou dos
significados das palavras, pressupõe o desenvolvimento de muitas funções
intelectuais: atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para
comparar e diferenciar. Como lembra Vygotsky (2008, p. 104): “Esses processos
psicológicos complexos não podem ser dominados apenas através da aprendizagem
inicial”.
As pesquisas de Ferreiro e Teberosky, do ponto de vista teórico, ofereceram
uma contribuição original para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita,
pois abordam os pressupostos epistemológicos da teoria de Piaget para análise do
aprendizado desses aspectos, aos quais ele não se dedicou muito. (AZENHA,
1993).
Tanto para Azenha (1993) quanto Ferreiro e Teberosky (1991), o objetivo das
investigações da psicogênese da língua escrita foram de esclarecer os aspectos do
desenvolvimento cognitivo da criança no período em que ela aprende a ler e a
escrever. Segundo Cagliari:
[...] deve-se salientar que é muito mais fácil ler do que
transportar os sons da fala para a escrita (seja ela qual for). [...]
Aqui, temos uma consequência pedagógica: é muito melhor
começar ensinando as crianças a ler do que a escrever
(CAGLIARI, 2011a, p. 79).

Segundo Silva (2004, p. 41), é importante considerar os conhecimentos
prévios da criança e que haja “o conflito necessário para que elas, mais do que
memorizem, compreendam o sistema de escrita alfabético para que não seja
desvalorizado ou ignorado”.
A relação com o outro proporciona uma reflexão e um conflito necessários
para o desenvolvimento do processo da leitura e da escrita. Assim, “lemos e
escrevemos o quê, para quê, para quem, por quê?” (SILVA, 2004, p. 41). Soares
explicita a importância nas “relações entre as práticas sociais de leitura e de escrita
e a aprendizagem do sistema de escrita, ou seja, entre o conceito de letramento e o
conceito de alfabetização” (SOARES, 2004, p.6):
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[...] Esses conceitos se mesclam, se superpõem,
frequentemente se confundem [...] embora a relação entre
alfabetização e letramento seja inegável, além de necessária e
até mesmo imperiosa, ela, ainda que focalize diferenças, acaba
por diluir a especificidade de cada um dos dois fenômenos [...]
(SOARES, 2004. p. 7-8).

Na fala dos professores da pesquisa, não houve um questionamento sobre as
práticas de alfabetização e letramento mais especificamente, ou seja, destacando a
importância de cada um no processo de aprendizagem da leitura e da escrita.
Acredito que muitos professores percebem que alfabetização e letramento
caminham juntos o tempo todo, mas muitos deles ainda confundem esses conceitos.
Este cuidado o professor alfabetizador precisa ter, pois, na hora de organizar
suas aulas, deve saber exatamente o que pode ser considerado um e outro conceito
e assim não supervalorizando um em detrimento de outro. Os dois conceitos se
completam e precisam e devem caminhar juntos. A competência do professor
precisa ter esse olhar o tempo todo, para que os alunos não fiquem com lacunas em
suas aprendizagens neste momento de vida.
Portanto, “este alargamento do conceito de alfabetização abriu espaço para o
termo letramento [...] entendido como o desenvolvimento de habilidades,
conhecimentos e atitudes que permitem colocar em prática os conhecimentos sobre
o código linguístico” (SILVA, 2004, p. 36).

Segundo Cagliari, a escola precisa ter

como objetivo ensinar como a língua funciona, incentivando a fala e a sua função
(CAGLIARI, 2007, p. 52).
a) A linguística e a fala
Atualmente, projetos educacionais já têm uma participação significativa de
linguistas, pois ler e escrever são atos linguísticos. Segundo Cagliari, “sem o
conhecimento competente da realidade linguística compreendida no processo de
alfabetização, é impossível qualquer didática, metodologia ou solução de outra
ordem”. Assim:
[...] o processo de alfabetização inclui muitos fatores, e, quanto
mais ciente estiver o professor de como se dá o processo de
aquisição de conhecimento, de como a criança se situa em
termos de desenvolvimento emocional, de como vem evoluindo
seu processo de interação social, da natureza da realidade
linguística envolvida no momento em que está acontecendo à
alfabetização, mais condições terá esse professor de
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encaminhar de forma agradável e produtiva o processo de
aprendizagem, sem os sofrimentos habituais. Agindo dessa
forma, o professor estará mais livre para selecionar os
métodos, as técnicas; buscará os rumos e o ritmo que
considerar mais adequados a sua turma, colocando sua
sensibilidade acima de qualquer modelo preestabelecido
(CAGLIARI, 2007, p. 9).

Aprender a ler e a escrever é uma tarefa complexa, que “envolve
competências

cognitivas,

psicolinguísticas,

perceptivas,

grafomotoras e afetivo-emocionais” (BRASIL, 2013).

espaço-temporais,

Diante desse contexto, para a

criança identificar o princípio alfabético, deve reconhecer a relação som-letra, sendo
capaz de fazer análise, reflexão, sintetizando todas as unidades das palavras
faladas (BRASIL, 2013).
Na fala de alguns professores, percebe-se, muitas vezes, que essa relação
som-letra pode ser um problema na aprendizagem de muitos alunos, impedindo que
avancem em suas habilidades leitoras e escritoras. Como no caso da professora
Fabíola, quando relata em sua prática a utilização de atividades diversificadas para
vencer as dificuldades de seus alunos:
[...] O caso de uma aluna de minha sala que através dos sons,
ela olhando a minha boca, como eu pronunciava as silabas [...]
já está conseguindo ler [...] escutando o som porque eles não
tinham esse conhecimento, não faziam essa associação
(PROFESSORA FABÍOLA).

O professor Beto faz a seguinte consideração sobre os sons da fala:
[...] eu apresento as sílabas complexas para eles, e mostro as
diferenças dos sons da grafia. Que outras palavras têm esse
som (PROFESSOR BETO).

As trocas fonéticas que alguns alunos apresentam ainda na turma de 3º ano,
como destaca a Professora Denise, podem vir a dificultar o aprimoramento de suas
habilidades escritoras. Em relação a este aspecto, ela menciona que:

[...] muitas trocas fonéticas são questões que eu acho que já
poderiam estar resolvidas no 3º ano e ainda não estão.
Crianças que são encaminhadas para a fono e não vão. E ai,
no 3º ano, isso fica bastante latente e o retorno é muito
pequeno porque sozinha na sala a gente não consegue
contornar essas trocas e se não tem um respaldo maior a
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criança vai permanecendo com essas trocas. Então eu diria
que na escrita é a maior dificuldade (PROFESSORA DENISE).

A professora Adriana informa que seus alunos escrevem de forma
espontânea e gostam de escrever, entretanto, ela observa muitas trocas de fonemas
e de sons e outros aspectos que não foram trabalhados nos anos anteriores da
alfabetização. Então:
[...] tem que estar toda hora resgatando os sons (p/b, f/v), eles
confundem demais. Em minha sala, uma característica que
logo que percebi no início, crianças com essas trocas e até
pensei em encaminhar para fonoaudióloga, mas não era essa
questão, é apenas de parar para ouvir que tem essa grande
dificuldade para depois fazer o que você está pedindo. Os
alunos são ansiosos e afobados, já querem fazer tudo e
entregar logo as atividades (PROFESSORA ADRIANA).

Adriana percebe que as crianças têm uma grande dificuldade para ouvir e
realizar o que está sendo pedido pelo professor. São afobados e não conseguem
realizar as atividades. Conforme esse relato, a escuta do aluno em todos os
momentos é fundamental para que o profissional consiga interagir com a criança na
busca de sua evolução.
É preciso compreender o que pertence à fala e o que pertence à escrita. Tem
existido muita falta de compreensão nesse aspecto, ou seja, nessas duas realidades
da língua. “Na verdade, uma língua vive na fala das pessoas e só aí se realiza
plenamente. A escrita preserva uma língua como um objeto inanimado, fossilizado.
A vida de uma língua está na fala” (CAGLIARI, 2007, p. 52-53).
Torna-se necessário esclarecer alguns pontos importantes quando se
relaciona fatos da escrita com fatos da fala. Por exemplo:
[...] do lado da fala é preciso estabelecer que dialeto será
tomado como base para a comparação, caso contrário haverá
uma babel. Do lado da escrita, é preciso distinguir o sistema de
escrita e a ortografia. A ortografia é uma convenção sobre as
possibilidades de uso do sistema de escrita, de tal modo que
as palavras tenham um único modo de representação gráfica.
O sistema de escrita, por exemplo, permite que se escreva disi,
pechi etc, mas a ortografia obriga a se escrever disse e peixe
(CAGLIARI, 2007, p. 57).

Nas palavras de Cagliari, os “erros dos alunos” revelam uma grande e
importante reflexão sobre os usos linguísticos da escrita e da fala. A escola precisa
ficar atenta às suas necessidades para que o aluno não fique desestimulado e
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sentindo-se incapaz de aprender, pelo contrário, ele tem de conseguir superar esses
desafios e assim, evoluir (CAGLIARI, 2007, p. 62).
Portanto, o professor deverá usar de intervenções adequadas a qualquer
momento, para que haja crescimento na aprendizagem dos alunos. Muitas vezes, o
que parece ser um problema na escola é [...] “o fato de algumas crianças não
distinguirem sons surdos de sonoros, por exemplo, [p] e [b], [f] e [v] etc. e, em
consequência, confundirem também a sua escrita” (CAGLIARI, 2007, p. 62).
Durante

a

pesquisa,

a

professora

Adriana

se

refere

a

aspectos

psicolinguísticos da aprendizagem de seus alunos em algumas situações do
cotidiano em sala de aula, principalmente quando destaca a presença de diferentes
dialetos característicos de diferentes regionalidades dos alunos:
[...] Eu recebi um aluno da Bahia, até sinônimo de risada o jeito
de falar. Aí eu trabalhei as historinhas do Chico Bento, o
Cebolinha com eles. Para eles verem que tem outros jeitos de
se falar e que deve ser respeitado. Então a gente aproveita
esses momentos (PROFESSORA ADRIANA).

A criança passa por vários processos para desenvolver sua habilidade
linguística e vale lembrar ser necessário, durante esse processo, deixar as crianças
escreverem textos espontâneos para que consigam fazer a passagem da fala para a
escrita e da escrita para a ortografia. Dessa forma, elas verão como a fala e a escrita
funcionam, como os dialetos vivem, como uma classe pode ter falantes de diferentes
dialetos, quando se usa um dialeto e quando se usa outro (CAGLIARI, 2007, p. 71) .
Muitas vezes, o professor acaba achando que o aluno não consegue
aprender, pois consideram apresentar muitas “deficiências”, mas é necessário
perceber e valorizar os conhecimentos que já trazem de sua própria língua.
No cotidiano da sala de aula, o profissional que atua deve sempre priorizar a
“fala” do aluno, e, aos poucos, ir percebendo o “jeito” de cada um, que não basta
transcrever a fala para a escrita em textos espontâneos, que é necessário valorizar a
“escuta” dessas produções. Dessa maneira, poderá buscar caminhos para as
devidas intervenções.
As crianças precisam falar na escola e o professor escutá-las em todas as
oportunidades que possam surgir, priorizar momentos de conversa informal sobre
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vários assuntos do interesse da criança, relatos de pesquisas em qualquer área do
conhecimento, levantamento oral de vocabulário de novas palavras, leitura de
palavras e pequenos textos, desenhos e escritas com relatos orais sobre suas
produções, brincadeiras cantadas com os alunos, ler histórias para eles e depois dar
oportunidade de reproduzi-las oralmente, entre outras. Toda aproximação é válida e
requer sensibilidade e muita dedicação por parte do profissional que ensina a leitura
e a escrita.

b) Desenvolvimento da escrita
A criança começa a aprender formalmente a escrita a partir dos 3 ou 4 anos e
esse processo segue sendo desenvolvido de modo gradativo até aproximadamente
os 10 anos. Durante esse período, a criança passa por algumas etapas de
desenvolvimento da linguagem escrita, como assinalam Trindade (2005) e Ferreiro
(2001).
Segundo Ferreiro (2001), as primeiras escritas infantis aparecem, do ponto de
vista gráfico, como linhas onduladas ou quebradas, contínuas ou fragmentadas, ou
como uma série de elementos discretos repetidos. A aparência não é garantia de
escrita, a menos que se conheçam as condições de produção. Como explica
Smolka:
[...] Além de instauradora de uma relação, a escrita pode ser
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, experimentando
a linguagem nas suas várias possibilidades. No movimento das
interações sociais e nos momentos das interlocuções, a
linguagem se cria, se transforma, se constrói, como
conhecimento humano. (SMOLKA, p. 59-60).

O desenvolvimento da escrita não repete a história do desenvolvimento da
fala. Desse modo:
[...] a escrita é uma função linguística distinta, que difere da fala
oral tanto na estrutura como no funcionamento. Até mesmo o
seu mínimo desenvolvimento exige um alto nível de abstração.
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É a fala em pensamento e imagens apenas, carecendo das
qualidades musicais, expressivas e de entoação da fala oral.
Ao aprender a escrever, a criança precisa se desligar do
aspecto sensorial da fala e substituir por imagens de palavras.
Uma fala apenas imaginada, que exige a simbolização de
imagem sonora por meio de signos escritos (isto é, um
segundo grau de representação simbólica), deve ser
naturalmente muito mais difícil para a criança do que a fala oral
[...] nossos estudos mostram que o principal obstáculo é a
qualidade abstrata da escrita, e não o subdesenvolvimento de
pequenos músculos ou quaisquer outros obstáculos mecânicos
(VYGOTSKY, 2008, p. 123).

Em relação ao desenvolvimento da escrita na criança, Vygotsky afirma que:
[...] a escrita [...] exige uma ação analítica deliberada por parte
da criança. Na fala, a criança mal tem consciência dos sons
que emite e está bastante inconsciente das operações mentais
que executa. Na escrita, ela tem que tomar conhecimento da
estrutura sonora de cada palavra, dissecá-la e reproduzi-la em
símbolos alfabéticos, que devem ser estudados e memorizados
antes. Da mesma forma deliberada, tem que pôr as palavras
em uma certa sequência, para que possa formar uma frase [...]
Ela, a escrita exige um trabalho consciente porque a sua
relação com a fala interior é diferente da relação com a fala oral
(VYGOTSKY, 2008, p. 124).

Com base nos estudos de Ferreiro e Teberosky que assumiram a perspectiva
de epistemologia piagetiana, Smolka assevera que, por meio dos trabalhos delas, foi
possível compreender a correspondência entre a dimensão sonora e a extensão
gráfica na escrita alfabética, podem ocorrer conflitos cognitivos durante a construção
do conhecimento em relação à escrita. Durante a aprendizagem da escrita, o erro
tem fundamental importância para a construção do conhecimento, além de superar
contradições e conflitos conceituais, explicitando, numa progressão, etapas e
hipóteses que as crianças levantaram sobre a escrita (SMOLKA, 2012, p. 66).
A autora afirma que as crianças podem vir a lidar com os signos da escrita
antes mesmo de ingressar na escola, principalmente partindo do ponto do conceito
de uma sociedade letrada. Assim, ao entrar na escola e sabendo dessa
aproximação com os signos anteriormente, é possível delinear os modos mais
adequados de apreensão da escrita pela criança durante o processo de
alfabetização (SMOLKA, 2012, p. 23). .
[...] Quando a professora soletra as palavras e mostra as letras
do alfabeto, ela está destacando, apontando e nomeando
elementos do conhecimento para a criança, e indicando uma
forma de organização deste conhecimento. Quando a criança
fala, pergunta ou escreve, é ela quem aponta para a professora
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o seu modo de perceber e relacionar o mundo. Nessa relação,
o conhecimento se constrói (SMOLKA, 2012, p. 57).

Segundo Ferreiro e Teberosky, as crianças detêm conceitualizações sobre a
natureza da escrita bem antes de se apropriar de um ensino sistemático, sendo, que
essas “conceitualizações não são arbitrárias, mas sim possuem uma lógica interna
que as torna explicáveis e compreensíveis sob um ponto de vista psicogenético”
(FERREIRO e TEBEROSKY,1991, p. 105).
A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural que cumpre
diversas funções e tem meios concretos de existência, especialmente nas
concentrações urbanas. Essa aprendizagem se insere em um sistema de
concepções previamente elaboradas e não pode ser reduzida a um conjunto de
técnicas perceptivo-motoras. (FERREIRO, 2011). No referencial tradicional, as
professoras prestam atenção aos aspectos gráficos das produções das crianças,
ignorando os aspectos construtivos. Do ponto de vista construtivo, a escrita infantil
segue uma linha de evolução surpreendentemente regular e podem ser distinguidos
períodos no interior dos quais cabem múltiplas subdivisões (FERREIRO, 2011).
De acordo com as pesquisas de Ferreiro e Teberosky e suas colaboradoras,
mesmo o fato de a criança não dominar a leitura não se torna um obstáculo para que
consiga ter ideias bem elaboradas sobre as características que deve apresentar um
texto escrito. “Por isso ao se adentrarem no mundo da escrita, desde o universo
extraescolar (portador de conhecimentos socialmente transmitidos), conseguem
evoluir” (PILETTI e ROSSATO, 2012, p.141-142).
Nas palavras de Morais e Leite, nos antigos métodos de alfabetização, não
dispúnhamos dos conhecimentos que hoje a psicolinguística nos oferece, e as
crianças eram treinadas a repetir as correspondências som-grafia que a cartilha lhes
apresentava e “todo o trabalho mental do aprendiz seria memorizar o nome do
traçado e decorar os sons que elas substituiriam”, mas continuavam sem
compreender como as letras funcionam (MORAIS e LEITE, 2012, p. 6). Além disso,
eles relatam que:
[...] todas as crianças eram expostas a falsos textos (por
exemplo, “EU LEIO. ELA LÊ. LALÁ LEU. LULA LIA.”) e
privadas da oportunidade de avançar em seus conhecimentos
sobre os textos escritos reais, isto é, de avançar em seu nível
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de letramento, enquanto aprendiam a escrita alfabética
(MORAIS e LEITE, 2012, p. 6-7).

Para que a escrita seja aprendida e aperfeiçoada, Fontana e Cruz (1997,
p.170) defendem que sua aprendizagem deva ocorrer de forma sistematizada e bem
elaborada, possibilitando o exercício de algumas habilidades e convenções:
[...] tais como o conhecimento do conjunto de letras disponíveis
para o registro dos sons da linguagem falada, suas relações
com esses sons e as regras de combinação entre elas, o
traçado que as constitui, sua direcionalidade, e outros tantos
detalhes.

Segundo Ferreiro e Teberosky (1991), a criança reconstrói a escrita que já
existe na sociedade e que ela precisa compreender, necessitando apropriar-se da
leitura e escrita para o uso social e isso não depende somente do ensino formal
sobre a escrita para começar a pensar. Por essa razão, Fontana e Cruz relatam que
os professores, por serem parceiros sociais dos alunos,
[...] devem tomar contato com os sentidos e saberes que ele
traz para a sala de aula e, levando-os em conta, participamos
ativamente dos seus processos de conhecimento e de
desenvolvimento (FONTANA e CRUZ, 1997, p.114).

É importante saber o porquê de o alfabeto ser um sistema notacional e não
um código, o percurso evolutivo das crianças para compreender o Sistema de
Escrita Alfabética (SEA) e as alternativas didáticas para seu ensino. Sobre o SEA,
Morais e Leite esclarecem:
[...] Por a escrita ser um sistema notacional, seu aprendizado é
um processo cognitivo complexo, no qual as habilidades
perceptivos-motoras não têm um peso fundamental. É em
função de tais evidências que precisamos recriar as
metodologias de alfabetização, garantindo um ensino
sistemático que, através de atividades reflexivas, desafiem o
aprendiz a compreender como a escrita alfabética funciona,
para poder dominar suas convenções letra-som. (MORAIS e
LEITE, 2012, p.7).

Para aprender como o SEA funciona, Morais e Leite afirmam que:
[...] a criança também vive um sério trabalho conceitual, por
meio do qual vai ter que desvendar duas questões: - o que é
que as letras notam (isto é, registram)? Características dos
objetos que a palavra substitui (o tamanho, a forma etc.) ou a
sequência de partes sonoras da palavra? [...] como as letras
criam notações (ou palavras escritas)? Colocando letras em
função do tamanho ou de outras características do objeto que a
palavra designa? Colocando letras conforme os pedaços
sonoros da palavra que pronunciamos? Neste caso, colocando
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uma letra para cada sílaba oral ou colocando letras para os
“sons pequenininhos” que formam as sílabas orais? (MORAIS
e LEITE, 2012, p. 9).

O processo pelo qual a criança responde àquelas duas questões-chave, que
“abrem as portas do tesouro alfabeto”, envolve um conjunto de hipóteses. A criança
reconstrói em sua mente as propriedades do SEA para poder dominá-lo.
Posteriormente, ela memoriza as relações letra-som e vai garantindo a produção da
leitura e escrita de novas palavras (MORAIS e LEITE, 2012, p. 9).
As Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética podem ser evidenciados na
figura 7, como mostrado a seguir.
Figura 7 – Propriedades do SEA no tocante à alfabetização

(Fonte: Adaptado de Morais e Leite, 2012).
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O alfabetizador poderá, pelo conhecimento de tais propriedades, apresentar
tarefas desafiadoras aos alunos, para que dominem os 10 aspectos do SEA
(MORAIS e LEITE, 2012, p. 9).
Para detectar o nível de compreensão de nosso sistema alfabético em que o
aluno se encontra, é importante deixá-lo escrever como sabe (e não só copiarem
palavras escritas corretamente pela professora) (MORAIS e LEITE, 2012, p.11).
Nessa direção:
[...] conforme a teoria da psicogênese da escrita, elaborada por
Ferreiro e Teberosky, os aprendizes passam por quatro
períodos nos quais têm diferentes hipóteses ou explicações
para como a escrita alfabética funciona: pré-silábico, silábico,
silábico alfabético e alfabético (MORAIS e LEITE, 2012, p. 11).

Morais e Leite (2012) e Ferreiro e Teberosky (1991) destacam os períodos de
aprendizagem da escrita como mostrados no quadro 4.

Quadro 4 – Períodos de aprendizagem da escrita.

PERÍODO

Pré-silábico

Silábico

CARACTERIZAÇÃO

PERSPECTIVA DA CRIANÇA

A criança ainda não entende que o que a
escrita registra é a sequência de “pedaços
sonoros” das palavras. Num momento
muito inicial, a criança, ao distinguir
desenho de escrita, começa a produzir
rabiscos, bolinhas e garatujas que ainda
não são letras. À medida que vai
observando as palavras ao seu redor (e
aprendendo a reproduzir seu nome próprio
ou outras palavras), ela passa a usar letras,
mas sem estabelecer relação entre elas e
as partes orais da palavra que quer
escrever.

Sem que os adultos lhe ensinem, a
criança cria duas hipóteses: a hipótese
de quantidade mínima, segundo a qual
é preciso ter no mínimo 3 (ou 2) letras
para que algo possa ser lido; e a
hipótese de variedade, ao descobrir
que, para escrever palavras diferentes,
é preciso variar a quantidade e a ordem
das letras que usa, assim como o
próprio repertório de letras que coloca
no papel.

A criança descobre que o que coloca no
papel tem a ver com as partes orais que
pronuncia, ao falar as palavras. Mas, nessa
etapa, ela acha que as letras substituem as
sílabas que pronuncia. Num momento de
transição inicial, a criança ainda não
planeja, cuidadosamente, quantas e quais
letras vai colocar para cada palavra, mas
demonstra que está começando a
compreender que a escrita nota a pauta
sonora das palavras, porque, ao ler o que
acabou de escrever, busca fazer coincidir
as sílabas orais que pronuncia com as
letras que colocou no papel, de modo a não
deixar que sobrem letras (no que
escreveu).

As escritas silábicas estritas, que
aparecem depois, seguem uma regra
exigente: uma letra para cada sílaba
pronunciada. Tais escritas podem ser
de dois tipos: - silábicas quantitativas ou
“sem valor sonoro”, nas quais a criança
tende a colocar,
de forma rigorosa, uma letra para cada
sílaba pronunciada, mas, na maior parte
das vezes, usa letras que não
correspondem a segmentos das sílabas
orais da palavra escrita. Silábicas
qualitativas ou “com valor sonoro”, nas
quais a criança se preocupa em colocar
não só uma letra para cada sílaba da
palavra que está escrevendo, mas
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também letras que correspondem a
sons contidos nas sílabas orais daquela
palavra.

Silábico-alfabético

Alfabético

A criança começa a entender que o que a
escrita nota ou registra no papel tem a ver
com os pedaços sonoros das palavras,
mas que é preciso “observar os sonzinhos
no interior das sílabas”.

Certas letras (como B, C, D, G, K, P, Q,
T, V, Z) cujos nomes correspondem a
sílabas CV (consoante – vogal), tendem
a aparecer substituindo sílabas inteiras
na escrita de crianças que se encontram
nessa etapa. Assim, encontramos
BLEZA para beleza ou LAPZRA para
lapiseira.

As crianças escrevem com muitos erros
ortográficos, mas já seguindo o princípio de
que a escrita nota, de modo exaustivo, a
pauta sonora das palavras, colocando
letras para cada um dos “sonzinhos” que
aparecem em cada sílaba.

Aqui, a criança já compreende o
funcionamento do SEA, tendo agora
que dominar as convenções som-grafia
da língua. Esse aprendizado requer um
ensino sistemático com repetições para
produzir automatismos.

Fonte: Adaptado de Morais e Leite (2012) e Ferreiro e Teberosky (1991).

Quando os adultos julgam que a escrita alfabética é “um código” adotam uma
visão adultocêntrica, que ignora toda a complexidade a que se refere o SEA. Nesse
sentido:
[...] O adulto, nesta visão equivocada, atribui à criança um
funcionamento que não corresponde ao modo real como sua
mente opera. Assim, os sistemas notacionais são como a
numeração decimal e a moderna notação musical [...] nesses
sistemas, temos não só um conjunto de “caracteres” ou
símbolos (números, notas musicais, letras), mas, para cada
sistema, há um conjunto de “regras” ou propriedades, que
definem rigidamente como aqueles símbolos funcionam para
poder substituir os elementos da realidade que notam ou
registram (MORAIS e LEITE, 2012, p.11).

Em relação à aprendizagem do SEA, os professores do grupo focal
explicaram as formas como levantam com seus alunos o nível da escrita nos
processos de alfabetização, ao qual é feita por meio do ditado de palavras do
mesmo campo semântico.

Nesse aspecto, a Professora Adriana diz que faz a

sondagem que é a avaliação diagnóstica, da seguinte maneira:
[...] costumo chamar cada aluno na mesa, dito as palavras, ele
escreve do jeito que ele sabe, depois vou fazendo as
marcações de leituras e vejo em que hipótese silábica ele está.
(PROFESSORA ADRIANA).

Esta professora destaca que esse processo é repetido a cada trimestre para
poder ter mais noção de como se encaminha a aprendizagem da escrita e ao final
do ano é possível perceber que:
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[...] temos uma visão geral de como cada aluno evolui através
das sondagens, ele vai avançando e a gente vai sempre
fazendo esse mesmo processo ao final de cada trimestre
(PROFESSORA ADRIANA).

A professora Camila também informa como realiza a sondagem com seus
alunos:
[...] nós fazemos um ditado com 4 palavrinhas, começando por
uma polissílaba, um grupo de palavras de mesmo grupo
semântico e, em seguida, fazemos uma frase e pedimos para a
criança ler e isso, individualmente para ver o nível da escrita e
suas dificuldades, depois disso, fazemos umas atividades, e
também para ver como a criança se expressa oralmente
(PROFESSORA CAMILA).

Nas aulas da Professora Fabíola:
[...] costuma-se fazer a princípio uma diagnose das palavras, e
depois eles foram chamados um a um para lerem e
interpretarem o que escreveram. Depois disso, faço outras
diagnoses periódicas para haver como foi à evolução dessa
leitura com eles” (PROFESSORA FABÍOLA).

O professor Beto fala na necessidade da sondagem para nortear seu
trabalho, entretanto, os episódios de indisciplina acabam interrompendo várias vezes
esse processo, gerando ainda maiores problemas para interpretar o nível de
aprendizagem da escrita.
Para essa constatação, a Professora Denise costuma trabalhar a sondagem
na aprendizagem da escrita de forma mais diversificada:
[...] Costumo desenvolver algumas atividades para estar
sentindo o grupo classe, muitos ditadinhos, sempre com um
tema específico, algumas palavras do mesmo assunto,
pedimos para escrever uma frase com uma dessas palavras, e
assim a gente vai avaliando, textinhos pequenos para eles
estarem lendo, depois para circular algumas palavras que eu
peço, e assim a gente vai investigando onde está cada aluno e
depois desse momento, eu meio que tento organizar as
atividades de acordo com o nível que está cada aluno
(PROFESSORA DENISE).

Em relação à sondagem, a Professora Elaine declara que:
[...] inicia o ano fazendo um ditado de palavras de um mesmo
grupo semântico e, no decorrer dos primeiros dias de aula,
ditados de frases e solicitação de pequenos textos num
determinado tema que está sendo estudado naquele momento
(PROFESSORA ELAINE).
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Posteriormente, esta professora trabalha com a leitura de forma individual:
cada aluno vai até sua mesa e lê algo que é solicitado.
Na fala dos professores, pode-se constatar essa realidade no que se refere à
sondagem da escrita realizada por eles. Assim:
[...] o que eu encontro hoje no 3º ano inicialmente são muitos
alunos ainda silábicos com valor sonoro e silábico até sem
valor. Isso no início do ano, então a cada trimestre é feita a
sondagem inicial, depois dos outros trimestres. E ao final do
ano temos um acompanhamento, uma visão geral de como
esse aluno evoluiu através dessas sondagens, ele vai
avançando e a gente vai sempre fazendo esse mesmo
processo a cada final de trimestre (PROFESSORA ADRIANA).
[...] às vezes eu tenho duas ou três atividades diferentes de
acordo com o nível de cada um (PROFESSORA DENISE).
[...] Nessa sala tem um quarto de alunos que não leem, nem
escrevem com autonomia, isso foi detectado no primeiro mês
de aula em fevereiro, me fez percorrer um caminho que é pra
buscar atividades de alfabetização, então voltando lá nas
atividades de 1º e 2º ano para eles serem alfabetizados por
meio de listas, palavras-chave, dentro do tema geral que a sala
está trabalhando (PROFESSORA ELAINE).
[...] é uma classe muito grande e extremamente fraca, são 35
alunos, todos precisando de muita intervenção (PROFESSORA
FABÍOLA).

Segundo as falas dos professores da pesquisa relacionadas à sondagem da
escrita no 3º ano, muitas crianças no começo do ano ainda se encontram nos níveis
iniciais desse processo e não conseguiram aprender todos os conhecimentos
relacionados como consta nos cadernos do PNAIC. A progressão de conhecimento
não foi realizada no tempo devido, sendo introduzidas, aprofundadas e consolidadas
nos dois primeiros anos, e restando apenas a consolidação de três conhecimentos
(vide figura 1, p. 61).
O trabalho com o desenvolvimento do SEA pode não ter favorecido uma
aprendizagem satisfatória nos dois anos iniciais do ciclo de alfabetização. Em um
determinado momento questionei a professora Adriana sobre o motivo que levaria
esses alunos anteriormente não terem conseguido aprofundar e consolidar os seus
conhecimentos, e, finalmente, depois de alguma insistência, confessou que os
professores dos anos anteriores não perceberam. Então posso concluir que, se
perceberam, não conseguiram, por algum motivo, dar conta desse trabalho. Assim,
ao ingressar no 3º ano, muitas crianças apresentam muitas dificuldades e lacunas
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em seu aprendizado anterior, que, de algum modo, devem ser revertidos o quanto
antes. O professor enfrenta muitos desafios na escola pública e atuar nesta série
com problemas de aprendizagem pode vir a ser um dos trabalhos mais complexos
que um profissional pode enfrentar. Exige muita experiência e competência para que
todas as crianças tenham seus direitos de aprendizagem garantidos. A professora
Adriana faz a seguinte colocação a esse respeito:
[...] eu acho que a autoestima tem que ser recuperada, a partir
disso, todos têm condição de aprender [...] um olhar
diferenciado que você tem que ter [...] no 3º ano isso fica muito
claro, porque eles chegam: aquele não consegue ler, e é essa
criança que tenho maior preocupação, não aquele que
consegue ler e já está alfabetizado. (PROFESSORA
ADRIANA).

A preocupação é com todos os alunos, porém deve ser maior com aqueles
que precisam de mais atenção. Lidar com 35 alunos e muitos com defasagem na
aprendizagem da leitura e escrita nessa série requer um esforço muito grande do
profissional, a escolha das devidas intervenções não pode falhar, pois não há tempo
a perder, tanto para os que já estão alfabetizados como para os que ainda precisam
resgatar seus saberes. Também é necessário:
estar atentos para o fato de que ter alcançado uma hipótese
alfabética não é sinônimo de estar alfabetizado. Se já
compreendeu como o SEA funciona, a criança tem agora que
dominar as convenções som-grafia de nossa língua (MORAIS e
LEITE, 2012, p. 16).

Dessa forma:
[...] Esse é um aprendizado de tipo não conceitual, que vai
requerer um ensino sistemático e repetição, de modo a
produzir automatismos. A consolidação da alfabetização, direito
de aprendizagem a ser assegurado nos segundos e terceiros
anos do primeiro ciclo, é o que vai permitir que nossas crianças
leiam e produzam textos, com autonomia (MORAIS e LEITE,
2012, p. 16).

Em minha prática, observo que é de extrema importância o acompanhamento
individualizado na aprendizagem da leitura e escrita de meus alunos, pois, muitas
vezes, as crianças avançam rapidamente de um período para o outro. Quando

a

criança já se interessa em ler um gibi ou livrinho de história, por exemplo, vai
avançando em suas hipóteses de escrita, visto observar como as palavras são
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escritas ortograficamente e sua leitura vai evoluindo cada vez mais. Por isso é tão
importante agregar os conhecimentos entre alfabetização e letramento. A avaliação
de meus alunos é realizada de forma contínua durante todas as atividades de
alfabetização e letramento, ou seja, no dia a dia. Observo na prática dos professores
a preocupação de realizar a sondagem durante várias vezes ao ano para avaliarem
seus alunos. A professora Camila explica bem o que acontece, tendo um
pensamento a esse respeito muito semelhante ao meu. Segundo ela:
[...] depois, geralmente numa reunião, os coordenadores
pedem para nos reunirmos por grupos de acordo com cada
série, para fazer uma pequena avaliação, porque hoje em dia a
avaliação é mais para um documento, porque avaliação
mesmo é mais no dia a dia. Nós sabemos se a criança cresceu
ou não é no dia a dia. (PROFESSORA CAMILA).

Percebo que os professores ficam muito preocupados em cumprir a
burocracia com relação à avaliação dos alunos, efetuada por meio da sondagem da
escrita. Esse procedimento é exigido pela própria escola e sistema de ensino. Os
professores devem perceber que a avaliação inicial pela sondagem é de extrema
importância, porém, no decorrer do ano, não existe a necessidade de estarem
falando muito sobre esse aspecto, pois os alunos avançam rapidamente de um nível
ao outro. No lugar de comentarem em reuniões ou mesmo em outros espaços da
escola em que nível se encontram os alunos, seria mais produtivo relatar que estão
evoluindo muito bem em suas hipóteses, enquanto outros, com mais dificuldades,
estariam em processo de desenvolvimento. Sobre isso um dos cadernos do PNAIC
destaca que, em muitas ocasiões, torna-se inviável categorizar as escritas infantis
como pertencentes a um único estágio, pela instabilidade na relação aos
conhecimentos diante da reflexão ao notar as palavras no sistema de escrita:
[...] Por isso, reconhecer os conhecimentos que os alunos já
construíram ou não sobre a escrita alfabética parece ser mais
relevante que apenas classificar as escritas infantis em um dos
níveis da teoria psicogenética (BRASIL, 2012d, p.8-9).

As crianças escrevem palavras e frases e evoluem em suas escritas e
leituras, sendo as intervenções feitas individualmente na presença do aluno, seus
“erros” são diagnosticados e imediatamente são apresentadas novas reflexões pelo
professor, para que eles avancem. As práticas de atividades de letramento em sala
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de aula favorecem muito para a construção de suas hipóteses e solução para seus
próprios conflitos. Quando o professor percebe que o aluno está escrevendo e
lendo, muitas vezes fica assustado com o seu progresso.
É necessário estar ciente da responsabilidade do professor quando pede para
o aluno escrever como sabe, porque a orientação individualizada nesse percurso é
de extrema importância e, em uma sala numerosa, é necessário usar de
metodologias que facilitem o aprendizado do aluno, assim como a sua orientação.
Dessa maneira:
[...] Às vezes, quando os alunos escrevem uma ou duas
palavras, fazendo conscientemente todo esse percurso, vale
mais do que pedir a eles para fazerem qualquer coisa, de
qualquer jeito, apenas para produzir qualquer escrita, como
tem sido ensinado por alguns professores, recentemente. É
claro que, com essa falsa liberdade, os alunos vão ter muitas
dificuldades para aprender, pela falta de orientação correta da
parte do professor. Ensinar é fundamental e imprescindível. É a
tarefa do professor. (CAGLIARI, 2011a, p. 81).

Outro aspecto importante também citado pelo autor, e que também percebo
nas atividades diárias de minha prática, vem a ser a ortografia:
[...] uma das noções mais importantes a serem diariamente
discutidas com os alunos é a ortografia, em todos os seus
aspectos e dimensões. Infelizmente na nossa cultura geral e,
sobretudo, na nossa cultura escolar, a ortografia não tem sido
corretamente entendida e há muito preconceito com relação a
ela (CAGLIARI, 2011a, p. 81).

Portanto, durante todo o processo de aprendizagem da leitura e da escrita e
para que de fato as crianças estejam alfabetizadas aos oito anos de idade,
necessitamos promover o ensino do SEA desde o primeiro ano do Ensino
Fundamental, como prescreve os cadernos do PNAIC, para garantir que os
conhecimentos relativos às correspondências grafofônicas sejam consolidados nos
dois anos seguintes (BRASIL, 2012e). Logo, as crianças precisam fazer uso desse
sistema em diversas situações comunicativas e chegando ao 3º ano com os
conhecimentos do sistema de escrita mais amplamente desenvolvidos. Por essa
razão:
[...] é importante que no planejamento didático, possibilitemos a
reflexão sobre conhecimentos do nosso sistema de escrita,
situações de leitura autônoma dos estudantes e situações de
leitura compartilhada em que os meninos e as meninas possam
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desenvolver estratégias de compreensão de textos, bem como
situações em que sejam possibilitadas produções textuais de
forma significativa (BRASIL, 2012e, p. 7).

No que se refere à questão metodológica para a apropriação do SEA, a
Professora Adriana relata que mistura muitas coisas, justificando ter uma
experiência de 29 anos como professora alfabetizadora e acrescenta que esse
processo passou por vários momentos desde a alfabetização fônica:
[...] Tenho silabário na classe porque eles precisam, não dá
para deixar a coisa tão largada. Ah! Vou trabalha com textos,
só que eu acho assim: a criança que está em fase de
alfabetização necessita de um apoio, até fonético nessa
relação, então eu misturo mesmo. E acho que tenho tido um
bom resultado (PROFESSORA ADRIANA).

Como metodologia adotada para trabalhar o aprendizado da escrita, o
Professor Beto diz que costuma fazer:
[...] uma mistura [...], tenho o hábito de todo dia fazer um
ditado, uso silabário, eles fazem o ditado e no mesmo
momento já mostro a sílaba e eu percebo que tem alguns
alunos que não conseguem escrever a palavra, mas eles se
interessam (PROFESSOR BETO).

A professora Fabíola adota o método silábico para trabalhar a alfabetização
com seus alunos e relata que reforçou essa questão da seguinte maneira:
[...] como eu vi que a classe estava bem fraquinha eu comecei
realmente com o alfabeto, revendo o alfabeto e as famílias
silábicas para depois juntar as famílias. Comecei com as listas
e depois bem mais tarde com as complexas. Foi assim que eu
achei que alguns com maior dificuldade conseguiram já ter uma
melhora sensível (PROFESSORA FABÍOLA).

Na fala dos professores, parece existir a necessidade de misturarem
diferentes propostas para alfabetizar seus alunos. Sabem que é preciso buscar um
caminho metodológico para que possam atuar satisfatoriamente em suas práticas
em sala de aula. Percebo que ficam inseguros quando falam em métodos para
alfabetizar os alunos, e que parece ser proibido falar nesse assunto. No entanto,
durante a pesquisa, foram bem autênticos em seus relatos e procuraram falar
exatamente o que sabem fazer e no que acreditam.

217

Segundo Soares, é necessário ter proposições metodológicas mais claras e
que os professores tenham esse conhecimento o mais rápido possível, uma vez
que:
[...] sem proposições metodológicas claras, estamos correndo o
risco de ampliar o fracasso escolar, ou porque rejeitamos os
tradicionais métodos, em nome de uma nova concepção da
aprendizagem da escrita
e da leitura, sem orientar os
professores na “tradução” dos resultados gerados pela
pesquisa em uma prática renovada na sala de aula, ou porque
não saberemos resolver o conflito entre uma concepção
construtivista da alfabetização e a ortodoxia da escola, ou,
finalmente, porque podemos incorrer no espontaneísmo,
considerando, por falta de suficiente formação teórica, qualquer
atividade como atividade intelectual, e qualquer conflito como
conflito cognitivo. E não temos o direito de submeter, mais
uma vez, as crianças brasileiras a tentativas fracassadas de
lhes dar acesso ao mundo da escrita e da leitura (SOARES,
2017a, p. 128).

Esse pensamento vai ao encontro do descrito por Cagliari quando explicita
que:
[...] quanto mais ciente estiver o professor de como se dá o
processo de aquisição de conhecimento, de como a criança se
situa em termos de desenvolvimento emocional, de como vem
evoluindo o seu processo de interação social, da natureza da
realidade linguística envolvida no momento em que está
acontecendo a alfabetização, mais condições terá esse
professor de encaminhar de forma agradável e produtiva o
processo de aprendizagem, sem os sofrimentos habituais
(CAGLIARI, 2007, p. 9).

Nesse sentido, o reconhecimento da complexidade inerente ao processo de
apropriação da linguagem escrita poderá ocorrer preferencialmente antes de a
criança ingressar no primeiro ano de escolaridade. Trata-se de percorrer um longo
caminho que vai desde a compreensão do que a escrita representa até a forma
convencional de representar sons graficamente. Baptista afirma que:
[...] ao longo dessa trajetória, a criança precisa compreender,
por exemplo, que o que sentimos, fazemos, vemos e falamos
pode ser representado (cantando, dançando, encenando); que
aquilo que sentimos, fazemos, vemos e falamos pode ser
representado graficamente e que há formas distintas de fazê-lo
(desenhando, pintando, escrevendo). [...] trata-se de garantir à
criança a participação na cultura letrada, mesmo antes de ela
ser capaz de compreender as relações entre grafemas e
fonemas (BAPTISTA, 2010, p. 104).
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Cagliari questiona o fato de “achar um absurdo que as atividades de
português na escola girem em torno da escrita até a fala que se pretende ensinar
assume as formas da escrita, na escola” e acrescenta que os professores de
português ou de alfabetização sabem muito pouco sobre a natureza da escrita, seu
funcionamento e uso em diversas situações. Dessa forma, precisam observar que:
[...] a escrita é uma atividade nova para a criança, e por isso
mesmo requer um tratamento especial na alfabetização.
Espera-se que a criança, no final de um ano de alfabetização,
saiba escrever e não saiba escrever tudo e com correção
absoluta. Esse é um ponto importante e que relega a um plano
secundário a preocupação com a ortografia durante o primeiro
ano escolar (CAGLIARI, 2007, p. 96).

Com relação à forma gráfica da escrita ressalta que também não é bem
compreendida pela escola. Acreditamos utilizarmos um sistema de escrita alfabético
mas na verdade, “esse sistema não possui uma única forma e nem é completamente
alfabético”. O autor completa dizendo que numa cartilha temos várias formas de
representação gráfica, sendo a escrita de forma diferente da escrita cursiva, a
criança que vai aprender fica perplexa diante desse fato, que muitas vezes não lhe é
explicado (CAGLIARI, 2007, p. 96).
Alguns métodos de alfabetização ensinam a escrever pela escrita cursiva e
proíbem a letra de forma. A razão que alegam é que, iniciando com a letra de forma
e depois com a cursiva, o trabalho ficará dobrado e, consequentemente, pode
causar confusões esses dois modos de escrever. Entretanto Cagliari ressalta que:
[...] Sem dúvida, a escrita cursiva é importantíssima,
fundamental na nossa cultura, mas não me parece ser a
maneira mais adequada de ensinar alguém a escrever. Seria
muito mais fácil e simples aprender a escrever e a ler, em
primeiro lugar, através da escrita de forma maiúscula. Depois a
criança aprenderia a escrita cursiva. Se lhe explicarem essas
diferenças e os usos que fazemos dessas formas, ela não
confundirá as duas escritas (CAGLIARI, 2007, p. 98).

Em minha prática com crianças da escola privada, desde o início do ano
letivo, apresentamos todos os tipos de letra, tanto a cursiva como a de forma
(maiúsculas e minúsculas), a leitura e a escrita dos dois tipos caminham juntas e,
aos poucos, a criança percebe a finalidade de cada uma em suas vidas. Um
exemplo disso é que tudo que aparece em sua maioria no mundo do escrito da
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criança está com a letra de forma (livros, cartazes, revistas, jornais, entre outros). No
entanto, por outro lado, na escola, a criança apresenta bastante interesse em
aprender a letra cursiva. Assim, diante desse interesse e predisposição para a
aprendizagem, o professor precisa saber orientar bem seus alunos nesse tipo de
aprendizado para que as crianças não fiquem com problemas futuros em suas vidas
na escola. Sendo bem orientadas, conseguem aos poucos ir dominando os
diferentes movimentos, para a realização de suas tarefas.
Na escola pública, o interesse é o mesmo e a vontade de aprender também.
Agora atuando no 2º ano, iniciei o 1º semestre com a letra de forma tanto maiúscula
como minúscula para leitura e a escrita apenas com a letra maiúscula. Apresentei
também a letra cursiva, para irem se familiarizando com a leitura desse tipo de letra.
As crianças não confundem os tipos de letra quando bem orientadas. É necessário,
portanto, explicar as diferenças e o seu uso em nossa cultura.
No 2º semestre, as crianças já conseguem realizar os movimentos de cada
letra, pois, aos poucos, vou chamando-as à lousa para que consigam fazer o
movimento correto e, assim, não adquirirem vícios, que podem trazer problemas em
suas escritas.
Percebo que muitos professores não percorrem esse processo de
aprendizagem da letra cursiva com seus alunos, e isso gera muita confusão e
insegurança para a criança na escola. Tenho observado, em minha prática, que
muitos professores não sabem ensinar esse tipo de conteúdo e também não existe
orientação nas formações sobre a sua importância. Apenas no 3º ano tal conteúdo
aparece, no plano de curso, para ser trabalhado. Anteriormente não existe nenhum
tipo de foco nessa questão. A criança, quando ingressa no 3º ano, teria condições
de fazer esse tipo de letra com muita facilidade, mas, infelizmente, vai adquirindo
vícios nesse percurso e, sem a devida orientação, acaba enfrentando muitos
problemas no processo de leitura e escrita. Esse tipo de atividade não pode ser
considerada corriqueira e desinteressante para o professor nem muito menos para o
aluno, pois, quando mal trabalhada, pode gerar desinteresse e até mesmo regressão
da aprendizagem. O que ocorre com certa frequência são alunos do 3º ano que
deparam com esse tipo de letra na lousa, já que, sem uma devida orientação por
parte do profissional, não conseguem identificar o que está escrito, mesmo porque,
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muitas vezes, nos anos anteriores não foi trabalhado esse aspecto. Assim,
apresenta muita dificuldade em grafar e ler esse tipo de letra. São alunos
alfabéticos, no entanto começam a ter problemas na escola por não entenderem o
que estão escrevendo e lendo. Segundo Cagliari (2007), é necessário que exista
uma motivação real para que essa aprendizagem ocorra de fato, tendo em vista que:
[...] escrever é também uma forma de expressão artística e até
um passatempo. As crianças podem ficar muito motivadas para
escrever, por outro lado, se elas não tiverem uma motivação
real, poderá ser inútil mostrar-lhes toda a parafernália das
letras e rabiscos própria da alfabetização (CAGLIARI, 2007, p.
102).

Muitas crianças confundem as letras, pois não conseguem reconhecer seus
“diferentes tipos”. Esse aspecto, na fase de aprendizagem da escrita, vem ocasionar
muitos conflitos na realização de suas tarefas escolares. Nessa direção, a
Professora Adriana assinala que, em relação à escrita dos alunos com os tipos de
letra:
[...] já entro com a letra cursiva [...], mas no começo misturava
as duas (caixa alta e cursiva). Fui ensinando tirando alguns
vícios no traçado, mas essa questão de letra eu tenho um
aluno que só escreve com caixa alta e escreve muito bem, e se
nega a fazer a outra, mas consegue ler a cursiva normalmente.
Acredito se está sendo produtivo não interessa a letra
(PROFESSORA ADRIANA).

O Professor Beto informa que acaba usando com mais frequência a letra
bastão que a cursiva no 3º ano, pelo fato de que alguns alunos ainda não dominam
esse tipo de letra:
[...] Sempre trabalho com a letra bastão, porque sempre tem
uma meia dúzia de aluno que não faz a lição porque não
entende a letra cursiva do professor [...] mas vejo que isso
prejudica as crianças que praticam a letra cursiva
(PROFESSOR BETO).

Ao tratar da passagem da letra bastão para cursiva, as Professoras Denise e
Elaine relatam que alguns alunos encontram dificuldades, principalmente na
movimentação correta para escrever a letra:
[...] naqueles alunos que não apresentaram ainda nenhum
progresso significativo, que ainda não estão alfabetizados, não
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apresentam nem valor sonoro em vogal nem em consoante,
não tem condições, mesmo na letra de forma (PROFESSORA
ELAINE).

A professora Fabíola colocava os dois tipos de letra na lousa, pois muitos
alunos não conseguiam entender o que estava escrito com a cursiva:
[...] cada aluno lia e escrevia do seu jeito. Então acredito que
os trabalhos chamados na minha época de prontidão, em que
você trabalhava toda uma coordenação motora para você
poder escrever em letra cursiva. Existem também alunos
copistas que escrevem com capricho tanto uma letra como a
outra, mas não conseguem ler. [...] Hoje estão inserindo melhor
a letra cursiva, mas estão ainda bem vagarosos, porque tem
muita dificuldade em escrever e ler o que estão escrevendo em
letra cursiva, pois não tem ritmo (PROFESSORA FABÍOLA).

Como lembra Cagliari (2007, p. 101): “Antes de ensinar a escrever, é preciso
saber o que os alunos esperam da escrita, qual julgam ser sua utilidade e, a partir
daí, programar as atividades adequadamente”.
Assim como o autor, venho constatando em minha prática todos esses anos,
que a melhor metodologia sugere que o professor ensine aos alunos a ler em
primeiro lugar: “Quanto antes os alunos forem se acostumando com a forma
ortográfica das palavras, vista na leitura, mais cedo aprenderão também a escrevêlas” (CAGLIARI, 2011a, p. 81).
c) Desenvolvimento da leitura
“Ler consiste na capacidade de extrair a pronúncia e o sentido de uma palavra
a partir de sinais gráficos [...] ler implica, antes de mais nada, capacidade de
identificar uma palavra”. (BRASIL, 2003, p. 20).
Soares destaca que, historicamente, a leitura foi o objeto privilegiado da
alfabetização em relação à escrita basicamente até meados dos anos de 1980,
independentemente dos métodos usados para alfabetizar (analíticos ou sintéticos),
de maneira que a produção de textos usando a escrita ocorria após o domínio da
leitura (SOARES, 2018). A leitura tem sua especificidade, pois afirmar que ler é
compreender não é correto, tendo em vista que se toma a finalidade de uma
atividade como sua definição. Primeiro, é necessário compreender palavras e,
depois, compreender o sentido do texto: “As crianças quando iniciam o processo de
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aprendizagem da leitura já possuem uma capacidade oral bem evoluída, e nenhuma
capacidade para reconhecer palavras de um texto” (BRASIL, 2003, p. 21).
[...] O propósito da alfabetização é ajudar as crianças a
compreender o que leem e a desenvolver estratégias para
continuar a ler com autonomia. Da mesma forma, o propósito
de escrever é comunicar, de modo que um leitor, situado
remotamente no tempo e espaço, possa compreender o
propósito e o sentido do que foi escrito (BRASIL, 2003, p. 20).

Segundo Cagliari, a aprendizagem da leitura é a atividade fundamental que a
escola poderá proporcionar aos alunos, até mesmo acima do aprender a escrever.
Para explicar seu conceito, o autor reflete que a leitura é caracterizada como sendo:
[...] uma decifração e uma decodificação. O leitor deverá em
primeiro lugar decifrar a escrita, depois entender a linguagem
encontrada, em seguida, decodificar todas as implicações que
o texto tem e, finalmente, refletir sobre isso e formar o próprio
conhecimento do que leu (CAGLIARI, 2007, p. 150).

As crianças precisam de tempo para decifrar a escrita, de maneira que cada
uma tem um ritmo próprio que precisa ser respeitado na escola pelos seus
professores. Diferente do que preconiza Cagliari acerca dessa forma de
aprendizagem da leitura, a instituição escolar acaba apressando essa aprendizagem
e isso ocasiona futuros problemas e dificuldades no ato de ler. Sobre isso, a autor
afirma que:
[...] a escola exige que o aluno leia num tempo muito curto,
dificultando seu aprendizado e por vezes causando traumas
profundos, sobretudo, quando o aluno, além das dificuldades
fonéticas, de produção da fala lida, tem de usar uma pronúncia
distante de sua fala, como se estivesse lendo numa língua
estrangeira (CAGLIARI, 2007, p. 165).

A professora Camila esclarece que as dificuldades na leitura costumam vir
mescladas com outras da escrita e erros na pontuação, destacando problemas com
a interpretação do que é lido, pelo fato de que os alunos leem rápido e não prestam
atenção na ideia principal do texto:
[...] tanto a leitura como a escrita pontuação. A pontuação tem
muita dificuldade, mesmo 3º ano. E tem alguns que conseguem
ler, mas não interpretam, porque eles leem rápido, eles sabem
ler direitinho, só que é assim, tem um ponto e uma vírgula, eles
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não param, a gente tenta trabalhar bastante tanto na escrita
como na leitura (PROFESSORA CAMILA).

A leitura pode ser feita em todos os momentos, pois tudo que é produzido e
escrito tanto pelo professor ou aluno precisa ser lido.
O professor deve proporcionar uma leitura de visão conservadora sobre
pontuação para seus alunos, chamando a atenção as pausas, tanto na vírgula como
no ponto final. As atividades de leitura desenvolvidas em sala de aula podem ser: os
títulos das lições das diferentes áreas do conhecimento, suas produções, pequenos
contos, letras de músicas entre outros. Geralmente costumo aproveitar esses
momentos para leituras com o grupo classe e vou passando nas mesas para
orientar aqueles que ainda precisam despertar para essa habilidade. Esse tipo de
trabalho é importante ser feito diariamente. A leitura individualizada também precisa
de um espaço permanente durante a rotina da semana.
Para qualquer criança dominar as competências básicas da leitura e atingir
níveis avançados de compreensão, são necessários muitos esforços por parte de
várias personagens da comunidade: governos, pesquisadores, autores de materiais
didáticos, pais, diretores de escolas, professores e, naturalmente, as crianças. Assim
sendo, ler não é um processo natural nem sobrenatural. Aprender a ler e ler são
distintos, pois é necessário aprender a ler para compreender o que está escrito no
texto, e depois se consegue aprender a partir da sua leitura (BRASIL, 2003, p. 21):
[...] Em termos simples, porém técnicos, o processo de
aprender a ler consiste em adquirir uma série de habilidades
que envolvem o reconhecimento de palavras escritas, bem
como a decodificação e aglutinamento fonológico. Na medida
em que a competência de leitura evolui, com a prática, a
decodificação tende a tornar-se mais eficiente, e o léxico
ortográfico evolui, tornando mais fácil o reconhecimento
imediato da ortografia das palavras. Essa definição se sustenta
no simples fato de que as correspondências grafema-fonema
se constituem na essência do código alfabético latino (BRASIL,
2003, p. 22).

Aprender a ler refere-se ao primeiro estágio de um longo processo de ler para
aprender. É necessária a competência de reconhecer palavras como tarefa
específica ao processo de aprender a ler. Assim, o processo de compreensão se dá
ao compreender as palavras inicialmente (BRASIL 2003, p. 27).
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De acordo com Maluf (2003), quando se lê, é necessário corresponder
fonemas e grafemas, de maneira que isso só poderá ser executado se o indivíduo
conhecer a língua, as letras do alfabeto e as regras de combinação.
A sala de aula, quando muito numerosa, como na escola pública, muitas
vezes, não proporciona uma acústica muito boa, e o professor precisa passar pelas
mesas, observando a leitura de todos os alunos. Um a um precisa ser orientado nas
sequencias dos sons que são lidos pela turma. As crianças conseguem fazer isso
muito bem, desde que já tenham um bom conhecimento sobre o sistema de escrita.
As que ainda não conseguem ter autonomia para acompanhar a leitura precisam ser
incentivadas e orientadas para que aos poucos possam evoluir nessa habilidade. As
atividades permanentes de leitura fazem com que os alunos avancem nesse
processo.
Comparando a aprendizagem da escrita e da leitura, Cagliari destaca que as
atividades de ler e escrever devem ser aprendidas de forma paralela durante o
processo de alfabetização. Entretanto, a escola acaba priorizando a escrita em
relação à leitura, principalmente pelo fato de que é mais fácil avaliar e identificar
erros na escrita do que na prática da leitura (CAGLIARI, 2007, p. 167). Durante
todos os anos que venho trabalhando com alunos da escola pública, tenho
observado que as práticas de leitura feitas pelo professor são de fato muito
relevantes. No entanto, a leitura feita pelos alunos não é uma característica das
práticas de muitos desses profissionais. Não entendo essa postura em sala de
alfabetização, acredito que a criança nessa fase, em momento algum, deve ficar
sem ler independentemente da atividade que esteja sendo dada. A leitura e a escrita
devem caminhar juntas, e a criança deve saber disso desde o primeiro ano. Na
medida em que vão avançando em suas hipóteses devem ter mais autonomia nessa
habilidade. O professor precisa ficar o tempo todo elaborando propostas
diversificadas para dar oportunidade para que seus alunos ampliem cada vez mais
seus conhecimentos tanto na leitura como na escrita. Quando chegam ao terceiro
ano, já precisam estar com a maioria de seus conhecimentos de leitura
aprofundados para então consolidá-los (vide figura 4 na página 78).
A leitura é de extrema importância desde os primeiros anos de escolaridade,
principalmente pelo fato de que seu aprendizado se dá mais facilmente do que a
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escrita. Um exemplo dessa afirmação é de Cagliari, quando esclarece que as
crianças aprendem a ler ao ouvir leituras, músicas e outros:
[...] uma criança pode começar a ler ouvindo histórias,
aprendendo a decifrar os sons das letras (no seu dialeto e no
da escola) em diversos contextos (palavras diferentes), e se
pôr a ler pequenos textos de cujo conteúdo já tem
conhecimento (já ouviu) ou que sabe de cor, como canções,
provérbios, adivinhações, etc. Se esse tipo de atividade for
intensificado, a criança passa a ter outro tipo de contato com a
escrita, que não é simplesmente um jogo de montar e
desmontar sílabas e palavras. Terá a vantagem de adquirir
uma visão mais real do que a escrita é e de como funciona, o
que lhe facilitará inclusive o aprendizado da própria forma
ortográfica (CAGLIARI, 2007, p 168).

Os professores entrevistados consideram que o hábito de leitura deve vir de
casa e que a família precisa colaborar nesse aspecto. No entanto, a escola precisa
assumir esse papel: os alunos só terão real interesse se forem estimulados na
escola. Não adianta repassar para a família, pois, muitas vezes, esta não tem
condições de estruturar um aprendizado que cabe ao professor. Muitos pais da
escola pública não apresentam recursos para que essas crianças tenham acesso a
livros, revistas, jornais ou outros materiais que estimulem seu aprendizado ou
mesmo participem mais ativamente desse processo.
A Professora Denise informa que, mesmo com problemas na leitura quanto à
pontuação e fluência, a sua prática no decorrer do 3º ano pode vir a ser
aperfeiçoada, principalmente se for trabalhada com os alunos para que eles
melhorem seus hábitos de leitura:
[...] de leitura eu acredito que seja a fluência na leitura, mas eu
acho que faz parte do 3º ano as crianças ainda estão
aprendendo a ler, então eu acredito que essa fluência a gente
vai contornando e aperfeiçoando no decorrer do ano. Lógico
que a gente tem algumas crianças que isso fica limitado porque
elas não têm o hábito da leitura e o que elas leem se limitam ao
que está dentro da escola (PROFESSORA DENISE).

O professor Beto também destaca a questão da falta de hábitos de leitura
como um grande empecilho para que as crianças possam aprender sobre como ler e
escrever. O professor justifica que os alunos:
[...] já vêm sem o hábito de leitura e a escrita fica prejudicada,
tem que trabalhar. Uns não dominam, tem a falta do hábito
também não demonstram muito interesse, porque temos o
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projeto de leitura, todos os dias nós realizamos uma leitura e é
uma briga para eles ficarem atentos para a leitura que está
sendo feita. Até fazemos uma leitura e depois eles fazem
ilustração daquilo que foi lido, tem aluno que quando você está
fazendo a leitura ele já está se adiantando fazendo a ilustração.
Eles não têm aquele hábito e o interesse de saber escutar, e
fica difícil porque a sala tem crianças com dificuldade e acaba
querendo ficar alheio e acaba atrapalhando aqueles que têm
um pouco de interesse (PROFESSOR BETO).

O professor Beto sente muita dificuldade em trabalhar a leitura com seus
alunos, alegando que não têm interesse. Acredito que o professor não consegue ler
para seus alunos, talvez pela maneira como está selecionando e trabalhando suas
histórias. Escolher algumas histórias, com a colaboração dos próprios alunos, pode
facilitar o desenvolvimento dessa atividade. Ter o cuidado de verificar se o limite de
escuta não foi ultrapassado, organizar a sala para que consiga ver todos os alunos,
entre outros tantos detalhes, é essencial, pois, quando isso não acontece, pode
gerar a falta de interesse e o professor precisa sentir o limite desse tempo, para que
os alunos não se dispersem e percam o interesse. Muitas histórias podem ser
contadas em capítulos, a cada dia pode ser lido um pouco mais.
Em se tratando das dificuldades da leitura, a Professora Adriana afirma que
os fatores da sociedade atual podem vir a dificultar o seu aprendizado, que se
agrava ainda mais pela falta de hábitos de leitura desde as séries anteriores ao 3º
ano e também no contexto familiar, de modo que:
[...] a questão da leitura isso é geral, em 29 anos que dou aula,
há uma resistência muito grande em questão da leitura porque
hoje o mundo está ai digitalizado eles só querem eletrônicos e
quando a gente oferece um livro para ler e de repente você, já
fala assim, a metade levou o livro para passear em casa, a
outra metade trouxe o livrinho e nem sequer a família consegue
ou quer ter esse momento, ler história com eles, são
pouquíssimos na sala que você pode perceber que há uma
participação da família. E nos momentos de leitura da sala,
eles gostam muito de ouvir, mas eles querem que eu leia.
Então tem aquele momento de que: - Hoje quem vai contar a
história vai ser você... então eles ficam meio assim. Agora eles
estão se habituando a isso (PROFESSORA ADRIANA).

Desde o início do processo de alfabetização, é necessário dar um lugar de
prestígio à leitura, pois a criança que aprende a ler evolui muito na série inicial. “Um
aluno que não lê aprenderá o resto com dificuldade”, sua relação com a escrita será
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muito delicada, não entendendo muito bem como funciona (CAGLIARI, 2007, p.
169).
5.4.2. As dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita na prática
escolar
As dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita podem ocorrer em
qualquer ano de escolaridade, contudo, se isso ocorre já nos primeiros anos na
escola, é importante que haja rápida intervenção para que essas dificuldades não se
propaguem para as séries subsequentes.
Segundo Montoan (1994), as dificuldades que aparecem em algumas
crianças que não conseguem acompanhar o ritmo da classe trazem consequências
desfavoráveis ao seu desenvolvimento intelectual na escola, de maneira que as
suas produções precisam de uma orientação mais individualizada, necessitando de
um “olhar” mais atento do profissional para que essa criança não seja considerada
um deficiente real e sim um deficiente circunstancial, situação em se torna possível
resgatar saberes anteriormente não aprendidos, fazendo-os recuperáveis. Por outro
lado, é importante destacar que as crianças já trazem um passado em que
acumularam conhecimentos e habilidades.
Nesse sentido, a escola pode agir, muitas vezes, preconceituosamente em
relação a essas crianças, partindo do princípio de que elas não tiveram essas
experiências em suas vidas (CAGLIARI, 2007, p. 14). Muitas crianças nas séries
iniciais ficam nas salas de aula com várias dificuldades de aprendizagem e até
mesmo de socialização que devem ser trabalhadas por intermédio de conteúdos
mais específicos, no entanto, muitos desses alunos apresentam também
hiperatividade e dificuldades de adaptação à escola, e o professor, frequentemente,
sente-se incapaz de sozinho enfrentar tal complexidade. Durante a pesquisa, muitos
foram os fatores apontados e analisados nessa questão: má formação dos
professores, salas superlotadas, inclusão e dificuldades de aprendizagem, falta de
recursos, frequência insuficiente, progressão continuada entre outros. Isso não
justifica a responsabilidade do profissional ter competência em sua ação docente,
porém as possibilidades que encontra ficam restritas e com lacunas a serem
resolvidas e, muitas vezes, fica sozinho devido à estrutura política da escola que não
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comporta todo esse tipo de atendimento. É importante citar, principalmente, a falta
de qualidade e adequação oferecidas nas escolas, que causa muitos entraves para
todos nela inseridos.
Diante disso, muitos profissionais despreparados acabam abandonando
totalmente essas crianças que apresentam déficit intelectual, talvez por não
perceberem que algo pode ser feito, apesar de possibilidades tão desfavoráveis à
sua atuação. Outros percebem, mas não se esforçam para encontrar ou mesmo
lutar por recursos dentro da escola para solucionar seus problemas. Por outro lado,
até mesmo profissionais mais experientes ficam sem saber o que fazer diante de
uma situação que requer outros profissionais especializados para auxiliar. Assim,
mesmo os profissionais com muita experiência e até mesmo com boa formação,
sentem-se inseguros e frustrados em suas ações docentes, repercutindo, por vezes,
um quadro de diferentes “patologias” geralmente emocionais, que comprometem sua
qualidade de vida e consequentemente seu desempenho profissional.
Como vivemos numa realidade que sobrecarrega o profissional da educação
lhe falta tempo para a preparação de suas aulas ou mesmo de realizar capacitações,
daí ser possível que surjam mal-entendidos em relação as interpretações de
diagnósticos em crianças com deficiência. No quadro das deficiências, muitas
podem ser trabalhadas em sala de aula, outras precisam de um respaldo maior e
requerem um profissional capacitado, o que, usualmente, não ocorre. Desse modo,
tanto aluno como professor ficam prejudicados e, consequentemente, a classe
inteira como um todo.
Desde a educação infantil, muitas crianças não desenvolvem os conceitos
básicos

desse

período

para,

posteriormente,

estarem

preparadas

e

dar

prosseguimento ao processo de alfabetização, sendo necessário o resgate de seus
saberes. Por essa razão, os profissionais que nela atuam devem ter a consciência
de seu papel, principalmente nas escolas públicas. Essas

crianças

costumam

apresentar dificuldades em assimilar os conteúdos trabalhados e necessitam de
estímulos para ir aos poucos superando lacunas que podem estar relacionadas a
fatores socioculturais e não a fatores econômicos, como muitos acreditam. Segundo
Montoan, “uma criança fracassa na escola, é nela que residem os entraves do êxito
escolar” (MANTOAN, 1994, p. 60). No entanto, é importante considerar que:
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[...] se uma criança não tem quem lhe faça perguntas e a quem
pedir ou fornecer explicações, se não tem oportunidade de
relatar suas experiências passadas e de pensar sobre as
futuras, enfim se não está habituada a estabelecer trocas
intelectuais que a prepare para se adaptar às exigências de um
mundo que é intermediado pela linguagem e não mais,
exclusivamente pela ação – ela tem grandes possibilidades de
se tornar deficiente e de ser confundida no lar, na escola, na
sociedade, como sendo uma deficiente real (MANTOAN, 1994,
p. 64).

Ainda segundo a autora, é comum, nas classes menos favorecidas ocorrerem
casos de crianças com déficit intelectual, sem que tenha sido comprovada uma
deficiência organicamente instalada. Contudo, esses casos também podem surgir
em crianças abandonadas em sua educação familiar e escolar, como nas classes
mais privilegiadas, uma vez que, sob os cuidados de babás e acompanhantes
despreparadas, podem se tornar deficientes em função do seu próprio meio. São
consideradas pobres de estímulos, e a ausência do componente afetivo nas
relações familiares tornam essas crianças apáticas sem motivação para conhecer o
mundo (MANTOAN, 1994, p. 64). Dessa forma, muitos equívocos diante de tais
dificuldades podem surgir tanto na família como na escola. No entanto, as crianças
que necessitam desses estímulos podem ser recuperadas quando o profissional que
atua consegue perceber a dificuldade e trabalha no processo de aprendizagem
desse aluno, com atividades que venham favorecer o seu desenvolvimento. Muitas
dessas dificuldades estão relacionadas a deficiências circunstanciais, ou seja, a
criança não apresenta um rendimento que a escola entende como adequado e pode
passar vários anos sem um atendimento que pode ser reparável. Assim:

[...] Não corresponder às expectativas da escola é um dos
sintomas mais evidentes do déficit circunstancial. Por essa
razão, ao invés de simplesmente acusá-lo e via de regra
perpetuá-lo, a escola deveria encará-lo como um desafio a
mais à sua incontestável tarefa de sistematizar o saber, com
vistas à que o aluno se adapte ao meio em que vive e
transforme-o para melhor [...] a escola como grande reveladora
desse tipo de déficit, aponta seus portadores como alunos que
têm dificuldade de ler, escrever, de resolver problemas
envolvendo fatos fundamentais da aritmética (soma, subtração,
multiplicação...), enfim como aqueles que não conseguem
“acompanhar” a classe. São os que precisam de uma escola,
classe e professores especiais, mesmo porque também
apresentam hiperatividade, e outras dificuldades de adaptação
à escola, que são imediatamente taxados como distúrbios de
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ordem orgânica e remetidos indevidamente à categoria dos
déficits reais (MONTOAN, 1994, p. 66-67).

Diante dessas circunstâncias que frequentemente aparecem nas escolas do
ensino fundamental, muitos profissionais sentem necessidade de amparar seus
alunos para que tenham um melhor desempenho e recuperem conteúdos não
trabalhados ou não assimilados anteriormente.
Durante a realização dos grupos focais, foi possível verificar que todos os
professores elencaram vários tipos de dificuldades nos processos de aprendizagem
da leitura e da escrita. Muitos deles ficam confusos e não conseguem definir a
melhor maneira de ensinar o processo de leitura e escrita para seus alunos. Essa
característica aparece em várias escolas, até mesmo nas mais favorecidas, como é
o caso das escolas privadas.
A Professora Camila pontua algumas das dificuldades que observa em sua
prática de sala de aula no 3º ano, principalmente em relação ao aprendizado da
escrita. Sobre isso, ela assinala a:
[...] dificuldade de pontuação também, parágrafo e coisas
assim, eles têm muita dificuldade, letra maiúscula, a gente fala,
explica, ensina, por exemplo, quando eu vou mandar fazer um
textinho, ele esquece do parágrafo, toda frase tem seus vários
tipos de frase [...] a gente pensa que isso é fácil para a criança.
[...] com m antes de p/b, na hora de fazer eles confundem. A
professora Camila acredita em um ensino sistemático em que é
necessário estar revendo os conteúdos trabalhados pois as
crianças possuem muitos erros ortográficos que devem ser
orientados diariamente (PROFESSORA CAMILA).

A professora Elaine explica a dificuldade de aprender a ler em uma parcela
considerável de seus alunos, de modo que:
[...] nessa sala tem um quarto dos alunos que não leem, nem e
com autonomia, isso foi detectado no primeiro mês de aula em
fevereiro, me fez percorrer um caminho que é para buscar
atividades de alfabetização, então voltando lá nas atividades de
1º e 2º ano para eles serem alfabetizados por meio de listas,
palavras chaves, dentro do tema geral que a sala está
trabalhando (PROFESSORA ELAINE).

A Professora Fabiola informa que a gênese das dificuldades de aprendizagem
da leitura e da escrita já se inicia nos primeiros anos de escolaridade ainda na
educação infantil:
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[...] Eu pela minha vivência, essas dificuldades são
apresentadas desde o início sabe, eu acho que desde a préescola. Essa coisa deles, porque o som com a letra, então o
começo do ano foi bem difícil, uma classe de 35 alunos e com
muitas dificuldades de leitura e escrita. [...] Eu acredito que
deveria ser um trabalho contínuo, desde a pré-escola porque
eles têm a dificuldade motora, quando eu peguei esse 3º ano
este ano, me vi assim: espantada de não poder apresentar o
trabalho com a letra cursiva, porque a maioria só conseguia ler
e os que liam era em letra de forma (PROFESSORA
FABÍOLA).

O que percebo é que muitas crianças não vêm preparadas da própria
educação infantil. Muitas professoras da rede pública gastam a maior parte do
tempo com atividades de rotina assistencialistas e pouco se destina ao envolvimento
de práticas relacionadas ao letramento e elaboração das hipóteses de escrita nessa
fase de vida. Muitos desses alunos chegam ao 1º ano sem conhecer o alfabeto e
sem noção de quantidade.
As dificuldades encontradas na leitura e na escrita devem ser percebidas
desde o primeiro ano do ensino fundamental, e o professor precisa ter conhecimento
de como enfrentá-las a cada ano, para que a alfabetização esteja consolidada ao
final do 3º ano do ensino fundamental, não carreando problemas quanto à escrita e
leitura para os demais anos de escolaridade.
5.4.3 O enfrentamento das dificuldades de aprendizagem na escola e sua
prática
As dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita podem, algumas
vezes, ser revertidas, quando o professor, após um diagnóstico consegue verificar
as possíveis causas que afetam e prejudicam o desenvolvimento desse processo.
Identificá-las e propor ações específicas para superá-las é imprescindível para que o
aluno consiga recuperar sua autoestima e também sanar suas dificuldades de
aprendizagem em sala de aula. Na educação pública, existem programas
educacionais que auxiliam na recuperação e reforço escolar de alunos que
apresentam problemas no tocante à aprendizagem da leitura e da escrita, como
exemplo, o Programa Mais Educação. Este foi instituído pela Portaria Interministerial
nº 17/2007 e integra ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como
estratégia para induzir a ampliação da jornada escolar, propor a organização
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curricular e melhorar as condições de ensino (BRASIL, 2007c). Como prescreve o
Plano, a criança permanece mais tempo na escola desenvolvendo atividades
diversificadas e pode ainda melhorar uma condição anteriormente não observada
e/ou não superada no que se refere aos hábitos e qualidade da leitura e da escrita.
Durante os anos de 2016 e 2017, participei do programa em duas escolas do
ensino regular da rede pública, com o objetivo de diagnosticar e entender as
dificuldades trazidas dos anos anteriores e oferecer uma proposta diferenciada para
recuperar a leitura e escrita dessas crianças. A recuperação se dava para alunos do
3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental.
Nesse período constatei, de conformidade com minha prática, que muitos
deles podem recuperar conteúdos não trabalhados anteriormente pela aplicação de
atividades direcionadas à luz de uma proposta diferenciada que revela minha
experiência em sala de alfabetização. Respeitando o que cada um já sabe, é
possível conseguir dar prosseguimento à aprendizagem com suas particularidades,
principalmente em se tratando de um grupo heterogêneo e de níveis de escrita e
idades diferentes. Em uma sala com número reduzido de alunos, foi possível mais
facilmente observar cada caso em particular, pois cada ser é único e um
acompanhamento persistente a cada evolução se faz necessário. Procurar
proporcionar um vínculo afetivo que estabeleça uma relação de aproximação é
importante para que a aprendizagem ocorra de fato, principalmente pelo fato de o
aluno já vir fragilizado e com sua autoestima baixa.
Uma característica que pode ser observada em nossa realidade com alunos
em fase de alfabetização na rede pública refere-se a problemas na escrita e na
leitura que, muitas vezes, são reflexos de uma sociedade com diferentes culturas e
cujas capacidades intelectuais são inerentes a cada modo de vida. É importante que
o professor valorize o que o aluno já sabe para conseguir construir junto com ele
uma proposta de trabalho que auxilie e faça essa criança avançar e, ao mesmo
tempo, conseguir interagir com os responsáveis para que estes valorizem a
importância de acompanhar esse processo na educação de seus filhos.
É bastante comum observar em minha experiência como professora
alfabetizadora relatos de profissionais com muitas dúvidas e entraves relacionados
aos problemas de escrita e leitura em suas salas. Por isso, alunos com problemas
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na escrita e na leitura foram encaminhados ao Programa Mais Educação, mas nem
todos permaneceram por diversos motivos e, principalmente, pelo fato de o
programa ter sido oferecido no contraturno do horário escolar. Assim, muitos não
compareciam às aulas.
Para se ter uma ideia da evasão, no começo do ano letivo foram
encaminhados mais de 30 alunos e apenas a metade começou a frequentar; no
meio do ano alguns já começaram a parar por conta própria e finalizei com uma
média de 8 alunos apenas. Para os que conseguiram frequentar e também para as
famílias que tiveram mais interesse em acompanhar seus filhos nessa jornada,
resultou um trabalho que ofereceu mais segurança na realização das tarefas
escolares. Aos poucos, estavam conseguindo ler e escrever em seu próprio ritmo, o
que proporcionava uma melhora no andamento das atividades de sala de aula no
ensino regular. Depoimentos de alguns professores e alguns pais constatavam a
ocorrência desses resultados. As crianças tinham mais interesse em aprender e,
consequentemente, tiveram sua autoestima renovada.
Na verdade, esse programa veio trazer uma “luz” a umas poucas crianças que
conseguiram participar durante todo o ano. Escolhi um aluno que apresentou muita
dificuldade na leitura e na escrita no início do trabalho e selecionei algumas
atividades durante o processo de sua evolução na escrita, leitura e conceitos
básicos de matemática. Nesse começo foi feita uma sondagem e verifiquei que
estava no nível silábico sem valor sonoro. No decorrer do ano, fui desenvolvendo
bastante a linguagem oral com relatos de experiências dos alunos de seu próprio
cotidiano, pesquisas para serem apresentadas aos colegas, produção de texto de
forma oral, geralmente contos de fadas dos quais mais gostavam, jogos fonológicos
e tudo que viesse favorecer a expressão oral, para que pudessem ampliar seus
conhecimentos nesse sentido e, ao mesmo tempo, poderem interagir com o
professor e grupo.
A prática de “escuta” em sala de aula sempre foi uma característica marcante
em minha rotina, pois a criança, quando se expressa, aumenta sua capacidade de
criação e, ao mesmo tempo, seu vocabulário vai se ampliando com a interação
professor-aluno e, consequentemente, suas futuras produções de escrita estarão
sendo organizadas para assim conseguirem atuar com mais segurança. No caso
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daqueles que ainda não conseguem escrever, incentiva e motiva para que o façam.
A contação de história é um grande aliado para que essa atividade se desenvolva
satisfatoriamente, no caso, os contos de fada. Era uma prática que acontecia em
capítulos, gerando uma expectativa e interesse por parte de todos. Posteriormente,
eram naturais seus comentários sobre a história contada e, assim, iam relatando o
que considero uma reescrita oralizada. Nesse início de recuperação, esses relatos
na perspectiva de meu trabalho eram pressupostos importantes para suas futuras
produções.
Quanto ao método, era utilizado no programa o silábico e partia de uma
história contada do interesse dos alunos, geralmente contos de fadas, a fim de
desenvolver a consciência silábica e alfabética, levando os educandos ao domínio
das correspondências entre grafemas e fonemas. A análise e a síntese vieram de
uma palavra real e significativa de conhecimento dos alunos, retirando-se dela a
sílaba, para que se fizesse a combinação fonêmica na constituição de sílabas e
novas palavras, frases e até pequenos textos. Diariamente apresentava os diversos
tipos de letras aos alunos, pois era necessária uma sistematização do ensino das
letras para que essa aprendizagem ocorresse realmente. Caso contrário, ficariam
lacunas e falhas no movimento motor de suas escritas, e a criança não teria ritmo
para realizar suas tarefas e, atrasando sua realização, nunca conseguiria terminar
em tempo hábil seus deveres. As crianças adquirem vícios nos movimentos, ficam
desmotivadas quando não sabem copiar a letra cursiva da lousa e não conseguem,
frequentemente, ler o que está escrito. Na rede pública atual, não existe foco no
trabalho das professoras nesse aspecto da alfabetização o que pode ocasionar
muitas dúvidas e inseguranças nos educandos.
Diante dessa observação e com minha experiência nesse sentido, chamava
um a um ao quadro negro para corrigir movimentos da escrita das letras que
estavam dificultando suas escritas e leituras. Assim, aos poucos, dominavam todos
os tipos de letra maiúscula e minúscula (cursivo e script) e conseguiam ler e
escrever, transferindo de uma letra para outra, para organizar suas cópias e realizar
ditados e atividades de ortografia entre outros. Anteriormente a esse processo, as
crianças costumavam trocar as letras e misturavam todos os tipos ao mesmo tempo,
não distinguindo o maiúsculo do minúsculo entre outras dificuldades, tornando a
leitura complexa e sem sentido.
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Para Cagliari e Cagliari, “o segredo da alfabetização é a leitura, no sentido de
o aprendiz saber decifrar o que está escrito [...] depois ter acesso ao texto [...], saber
decifrar, que é a porta de entrada ao sistema de escrita, à leitura, e à produção de
texto”, exigindo muitos conhecimentos técnicos sobre o Sistema de Escrita
Alfabética juntamente com os saberes da língua (CAGLIARI e CAGLIARI, 2004, p,
89).
Dessa maneira, Brito coloca alguns questionamentos também referentes à
letra cursiva em sua prática em sala de aula, e percebe que as crianças que
desejam utilizar esse tipo de letra se deparam com dificuldades bem semelhantes às
anteriores descritas. Diz ela:
[...] percebo que a letra cursiva representa, para boa parte de
meus alunos, um desafio a superar. A partir do 3º ano do
Ensino Fundamental, muitos alunos já utilizavam a letra cursiva
em suas produções escritas, mas não dominam o traçado
convencional desse tipo de letra. Percebo que, por não terem
esse domínio, as crianças que desejam utilizar esse tipo de
letra se valem de sua criatividade. Assim, criam traçados
próprios que resultam em uma pluralidade muito grande de
jeitos de escrever emendado. Há uma mistura de letras script e
cursiva e, com frequência, o traçado criado pelos alunos é tão
ou mais complexo do que o convencional. Meu desconforto
surgiu quando comecei a perceber a dificuldade de meus
alunos para ler suas produções escritas com a letra cursiva.
Mesmo quando conseguiam avançar, consolidando habilidades
de leitura, essas habilidades não eram suficientes para garantir
a compreensão de sua escrita cursiva (BRITO, 2013, p. 3).

A Professora Denise explica que inicia as aulas na turma de 3º ano
trabalhando a passagem da letra de forma para a cursiva, mas há professores que já
o fazem no ano de escolaridade anterior. Isso é importante para que a criança
aprenda esse modo de escrita das letras para ampliar suas formas de aprendizagem
e progredir na sua formação dentro da escola. Ela afirma:
[...] É um trabalho grande, principalmente no início do ano, mas
que dá grande resultado também, porque depois que eles
pegam o ritmo a coisa flui melhor a escrita é mais rápida,
alguns dos motivos pelo qual, eu acho a importante a letra
cursiva. No 3º ano eles começam a produzir pequenos textos,
isso se intensifica o que vai acontecer para o resto da vida
deles, os alunos são escritores a gente quer que eles escrevam
bem para a vida deles, sem o uso da letra cursiva, eu não
consigo avaliar o uso da letra maiúscula, quando a criança usa
somente letra de forma, não sei se essa criança sabe para que
serve uma letra maiúscula, e é conteúdo do 3º ano esse
conceito (maiúsculo e minúsculo) além de seu uso em questão
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de texto, substantivos próprios, então uma coisa está
associada a outra, então é por isso que utilizo, acho importante
as crianças identificarem e saberem utilizarem essa letra
(PROFESSORA DENISE).

Quando os alunos apresentam dificuldades na escrita da letra cursiva, a
mesma professora costuma chamá-los à lousa, um a um, para trabalhar a
movimentação correta. Nas palavras de Brito (2013), fica claro o conflito que muitos
alunos percorrem nessa fase de aprendizado e seus questionamentos também
apontam as mesmas dificuldades anteriormente descritas.

Em

minha

prática

durante longos anos de experiência com crianças nessa fase de vida, sempre
observei o interesse no aprendizado com a letra cursiva, sendo algo cultural que
todas as famílias de todas as classes sociais cobram do professor. Por seu turno, a
criança sente-se realizada com essa tarefa, pois em todas as salas das duas
realidades que tive oportunidade de atuar, tanto de escola pública ou privada,
nenhuma delas deixou de disputar o momento de ir à lousa para aprender, pelo
contrário, queriam saber quando seriam chamadas, mostrando um interesse
surpreendente.
Assim, as crianças com dificuldades podem ou não prosseguir nesse
processo, dependendo do profissional avaliar e refletir as suas possibilidades. Outro
fator que influencia muito neste momento (e acredito que justifica bastante o
interesse do aluno) é a relação afetiva, ou seja, a oportunidade de olhar para a
criança, de segurar no giz e na sua mão, de mostrar que você participa desse
processo juntos, sendo um momento só nosso e não do grupo todo. Em classes tão
numerosas, é um meio de aproximação e de prazer para todos, mas difícil fazer tal
tarefa no mesmo dia. Mesmo com todos esses impasses, o professor deve buscar
desenvolver sua prática docente mais coerente com a realidade educacional da
escola. Nas palavras de Freire, o professor deve exercer a prática a fim de que os
alunos tenham autonomia para aprender sem pressões (FREIRE, 2011). No ensinoaprendizagem por meio das atividades lúdicas, o conteúdo interage com os objetivos
a serem trabalhados no momento oportuno. Na troca de saberes entre o professor e
os educandos, estes constroem e reconstroem seus saberes desenvolvendo sua
autonomia. Assim, nas condições de verdadeira aprendizagem, Freire afirma que “os
educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução
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do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE,
2011, p. 26).
Para que esta etapa da vida escolar dos alunos seja significativa, Santos
(2016) relata que o processo de alfabetização deve contemplar ações diferenciadas
e atrativas propostas pelos professores para os seus alunos, com o intuito de que
mostrem interesse pela escola e pela educação, estimulando-os a aprender de uma
forma mais prazerosa e eficiente. Nessa direção, a autora esclarece a presença do
lúdico como elemento indispensável no contexto educacional desde o processo de
alfabetização, mas devendo ser recorrente em todos os anos de escolaridade.
No que se refere ao lúdico, os jogos fonológicos tiveram importante destaque
em minha prática no programa de recuperação de alunos, uma vez que
proporcionam reflexão sobre o sistema de escrita e colaboram para que esse
processo amadureça mais rapidamente. Como defendem Brandão et al (2009):
[...] Na alfabetização eles 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 os
colegas.

Diante da importância de trabalhar de forma lúdica com as crianças,
selecionei alguns jogos que foram dia a dia fortalecendo os saberes delas. Os mais
utilizados foram o bingo dos sons iniciais, troca letras, bingo da letra inicial, palavra
dentro de palavra entre outros. Estabelecer limites nas atividades com respeito às
regras era fato que não podia ficar esquecido, assim como outros recursos:
organização material, postura ao sentar, forma correta de pegar no lápis, a utilização
do caderno, organização da sala, limpeza e ordem com seus materiais, entre outros,
colaboraram para que esses alunos pudessem progredir.
A verificação das tarefas de classe dava-se prioritariamente individualizada.
Chamava os alunos para corrigir suas lições sempre no mesmo dia, pois considero
muito importante o professor perceber o avanço e, junto ao aluno, oferecer as
devidas intervenções. Era também notável que a criança se sentia valorizada, pois a
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relação afetiva se estabelecia, gerando bons resultados. Por outro lado, era possível
verificar as leituras diante de suas produções. Todas as práticas realizadas no
programa faziam parte de minha experiência em sala de alfabetização e foi possível
observar que no caso do aluno Luiz Claudio, houve uma deficiência circunstancial,
mas que, por meio das atividades realizadas, constatou-se um avanço em sua
aprendizagem. Porém, uma reflexão sobre essas práticas se faz necessário, pois
atuei apenas dois anos com essa nova realidade, ou seja, recuperar alunos na
leitura e escrita. Isso requer um amadurecimento de antigas e novas propostas
pedagógicas que somente a interação entre professor e aluno pode proporcionar.
Algumas dessas atividades podem ser verificadas nas imagens a seguir.

Figura 8 – Destaque de como o aluno Luiz Claudio pode fazer uma interpretação visual de seu corpo.
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Figura 9 – Destaque da avaliação diagnóstica do aluno sobre sua escrita.

Figura 10 – Destaque da avaliação diagnóstica do aluno sobre a escrita de palavras.
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Figura 11 – Coordenação motora para escrita dos numerais.
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Figura 12 – Escrita da tabuada e a coordenação motora para escrita do alfabeto.
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Figura 13 – Sequência numérica e ditado de palavras feita pelo aluno durante as aulas de reforço.
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Figura 14 – Operações matemáticas (multiplicação), escrita do alfabeto, separação de sílabas.
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Figura 15 – Produção de texto e resolução de problema.

Infelizmente interrompi minhas atividades porque o programa terminou nos
moldes anteriormente descritos e, atualmente, estou na sala de aula regular com as
séries iniciais, mais especificamente no 2º ano do ensino fundamental.

No contexto

da sala de aula, os professores que atuam na alfabetização devem propor ações
que levem os alunos a superar suas dificuldades de aprendizagem. Desse modo, os
professores que participaram dos grupos focais destacaram algumas das
experiências que tiveram e do que laçam mão para tentar fazer com que seus
alunos aprendam.
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A professora Adriana trabalha agrupando alunos com dificuldades junto com
outros que já dominam a leitura e escrita ou que têm um melhor desempenho nas
atividades:
[...] Devido à classe ser muito numerosa, eu ponho
agrupamento, então ponho parcerias que chamo, parcerias
produtivas, os alunos com mais dificuldade, separo e procuro
estar colocando alunos que não estão muito além, nem iguais,
para não ficar uma parceria viciosa, para poder haver troca. [...]
Então agrupo os alunos, aqueles que têm dificuldade com
aqueles que já avançaram bem mais, não aqueles que já estão
avançando ortograficamente, coloco para que haja troca,
porque entre eles fica mais fácil trocarem, procuro dar uma
atividade diferenciada, até para casa como suporte, revejo a
dificuldade que está sendo colocada na sala de aula, para
estimular que eles façam por si sós a lição de casa, terem
autonomia (PROFESSORA ADRIANA).

A Professora Camila faz uso da avaliação diagnóstica para identificar os
possíveis casos de dificuldades e tentar dar um encaminhamento adequado,
dependendo do que for observado. Assim:
[...] primeiro a gente faz a diagnóstica, que a gente separa as
que têm dificuldade de fono, o grau da dificuldade da escrita,
geralmente a gente procura para esses que estão com maior
dificuldade, dando uma lição de casa diferenciada mas aqueles
que eu vejo que pode melhorar eu retomo, dou bastante lição
sobre isso [...] Para os que tem mais dificuldade fazer um
trabalho diferenciado com algumas coisas (PROFESSORA
CAMILA).

Propor atividades diferenciadas de acordo com o grau de aprendizagem dos
alunos é uma estratégia usada pela Professora Denise para buscar melhor
encaminhamento quando percebe algum tipo de dificuldade na escrita:
[...] não é fácil, o que eu faço é separar os alunos de acordo
com o nível que cada um está e procurar atividades que
propiciem aprendizagem de acordo com o nível, porque às
vezes, tenho alunos que estão bem, já leem e escrevem bem.
Não dá para dar uma atividade de um aluno que está silábico
com valor igual a um aluno que é alfabético, então a solução
que encontrei foi essa, de organizar a sala e propor atividades
com um tema central de acordo com a dificuldade de cada um
(PROFESSORA DENISE).

A Professora Fabiola trabalha com o método silábico e acredita que sempre
deve estar retomando os conceitos de alfabetização no cotidiano da sala de aula:
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[...] olha o meu trabalho é de inda e vinda, pra esses alunos
com maiores dificuldades, revendo sempre os conteúdos, como
´meu trabalho é com as famílias silábicas, eu volto a todo esse
processo com atividades de alfabetização, com tudo que já foi
visto (PROFESSORA FABÍOLA).

Em relação a problemas quanto à leitura, as professoras Adriana, Beto e
Camila dão direcionamentos de como melhorar a sua aprendizagem. Eles destacam
que:
[...] primeiro procuro incentivar que seja feita a leitura em casa
pela família, trabalho muito texto, tem um livro “Ler e Escrever”
trabalho muita interpretação de texto e assim acaba fazendo
com que as crianças em casa tenham ajuda do pai. É o livro
que eu acho que tem mais condição de trabalhar, porque os
livros didáticos que nós temos, fica muito além da realidade da
criança, a leitura de fruição na sala é praticada todo dia, mas
tem uma grande dificuldade porque são muito alheias à leitura,
a maioria tem uma grande dificuldade de concentração, não sei
se é em virtude do grande número de crianças com déficit de
aprendizagem, outros problemas e acaba prejudicando a leitura
ao todo (PROFESSORA ADRIANA).
[...] E eu trabalho assim, através de bastante texto do ler e
escrever e a leitura de fruição, eu faço assim: quando vamos
fazer alguma atividade avaliativa, faço com que todos que
responderam as interpretações, um por um tem que ler, para
que eu possa ter mais ou menos a base para saber como está
a leitura de todo o grupo (PROFESSOR BETO).
[...] eu acho que leitura tem que ser dado bastante, agora tem
aqui o trabalho da biblioteca que agora está um pouco parado
que a bibliotecária está afastada, mas a gente procura mandar
livrinhos, fazemos a leitura, trabalha interpretação, tem criança
que é muito extrovertida participa bastante, procuro fazer com
que as mais tímidas também participem (PROFESSORA
CAMILA).

Para Cagliari, “não tratando adequadamente a escrita e a fala na
alfabetização, a escola encontrará dificuldades sérias para lidar com a leitura. Afinal,
a leitura, na sua função mais básica, nada mais é do que a realização do objetivo de
quem escreve” (CAGLIARI, 2007, p. 8-9). Tanto para propor um aprendizado mais
significativo e dinâmico, como para auxiliar nas muitas formas de contornar os
problemas observados no tocante à aprendizagem da leitura e da escrita, muitos
professores se apoiam em estratégias que envolvem o lúdico.
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5.4.4 O lúdico na alfabetização como proposta de intervenção nas dificuldades
da leitura e escrita
Ao tratar da alfabetização, Rodrigues (2013) esclarece que os conceitos e
definições acerca do processo de alfabetização sofreram algumas alterações nos
últimos anos, passando a conotar na atualidade a apropriação do Sistema de Escrita
Alfabética quanto às práticas de leitura, escrita e oralidade significativa, na
alfabetização e no ensino da língua materna logo nos primeiros anos de
escolarização. Para que esta etapa da vida escolar dos alunos seja significativa,
Santos (2016) lembra que o processo de alfabetização deve contemplar ações
diferenciadas e atrativas propostas pelos professores para os seus alunos, a fim de
com isso, tenham interesse pela escola e pela educação, estimulando-os a aprender
de uma forma mais prazerosa e eficiente.
Nesse sentido, a autora esclarece a presença do lúdico como elemento
indispensável no contexto educacional desde o processo de alfabetização e deve
ser recorrente em todos os anos de escolaridade.
Fernandes e Osti (2016) refletem sobre a importância da educação durante as
séries iniciais que englobam os processos de alfabetização, de maneira a
contemplar metodologias diferenciadas para favorecer esse processo, sendo
importante a presença das atividades lúdicas para fortalecer e diversificar o seu
aprendizado ainda nos primeiros anos de escolaridade, que coincide com o período
em que as crianças estão em pleno crescimento e desenvolvimento.
Os professores que atuam nos processos de alfabetização devem ter uma
ampla formação para que possam auxiliar seus alunos no processo de
aprendizagem e na vida. Sobre isso, Rosa e Conti (2016) afirmam que os
educadores que trabalham com esse processo devem fazer o uso do lúdico, de
modo de ter a flexibilidade e a sensibilidade para tratar os conteúdos com pontos da
ludicidade, visto que:

[...] depende muito do professor a capacidade de criar
situações que despertem nas crianças a curiosidade e o hábito
da leitura prazerosa, com histórias e versões diferentes, assim
como encontrar métodos que estimulem e mobilizem espaços
lúdicos onde todos experimentam momentos de interação e
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imaginação no processo de letramento (ROSA e CONTI, 2016.
p. 4).

O lúdico vem sendo demonstrado por muitos autores como Fernandes e Osti
(2016), Santos (2016), Rosa e Conte (2016), Muniz e Martinez (2015), Silva (2014),
Silva, Silva e Santos (2014), Matos (2013), Rosa, Belli e Pianezzer (2013),
Rodrigues (2013), Prety e Santos (2013), como sendo de grande valia nos
processos educativos desenvolvidos no contexto da alfabetização nas séries iniciais,
tendo em vista que diversas formas de atuar com a ludicidade foram abordadas
como meio de enfatizar sua influência na aprendizagem nesse período da vida
escolar.
Silva (2014) defende que o lúdico é imprescindível para a criança em seu
desenvolvimento e envolvimento nesta etapa de alfabetização, assinalando que a
ludicidade possibilita ampla aprendizagem da leitura e da escrita por parte da
criança no processo de alfabetização. Isso é explicado por Muniz e Martinez (2015)
quando evidenciam que o desenvolvimento da criatividade dos alunos com o auxílio
de atividades lúdicas pode vir a influenciar positivamente o processo de
aprendizagem da leitura e da escrita, de maneira que cada criança passa a ter uma
relação mais prazerosa com sua aprendizagem, ou seja, esta se tornará cada vez
mais significativa à medida que faz uso da ludicidade no contexto educacional.
Petry e Santos (2013) asseveram que os educadores necessitam dispor de
alto grau de afetividade para favorecer a introdução do lúdico em suas práticas
educacionais, de maneira que a combinação dos dois seria de imenso valor à
aprendizagem significativa dos alunos. Ainda nesse aspecto, os educadores
precisam ter uma formação nesse sentido, para que possam ter mais autonomia
para lidar com o lúdico junto com seus alunos.
Ao tratar dos processos de alfabetização, Rodrigues (2013) afirma que tal
processo é iniciado na infância e tem continuidade por toda vida. Entretanto, são as
experiências desenvolvidas no início dos processos alfabetizadores nos primeiros
contatos com a escola que a criança desenvolve as suas afinidades e proximidades
com o ambiente escolar. Dessa forma, é necessário dispor de metodologias que
sejam mais atrativas aos alunos para que se sintam motivados a frequentar a escola
e fazer desse ambiente um local de formação durante todos os anos em que cada
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indivíduo permanecer na escola. A importância do lúdico para a aprendizagem e o
desenvolvimento das crianças é referenciada por Silva, Silva e Santos (2014) como
objeto de estudo de muitos trabalhos, de maneira que suas ações podem inundar
seus praticantes com a essência do divertimento que é fundamental para estimular o
aprendizado dos alunos.
Petry e Santos (2013) entendem que as atividades lúdicas são adequadas
para estimular a vida social e atividade construtiva da criança, favorecendo a
aprendizagem em diferentes aspectos para sua formação integra, por envolver
ações físicas e mentais. O lúdico tem um papel importante nas áreas de estimulação
da alfabetização. Nesse aspecto, Prety e Santos destacam que:
[...] é uma forma mais natural da criança entrar em contato com
a realidade, tendo ele como um papel especial, fornecer
oportunidades para explorarem aspectos da vida. O jogo é a
melhor maneira de a criança comunicar-se com outras
crianças. Através destas atividades a criança pode conviver
com os diferentes sentimentos que fazem parte da sua
realidade interior, ultrapassando seus próprios limites
adquirindo autonomia na aprendizagem. O jogo pedagógico
contribuiu na reflexão, no papel construtivo que o brinquedo
tem no desenvolvimento do educando (PRETY e SANTOS,
2013, p.1).

Ainda sobre isso, Fernandes e Osti (2016) preconizam que:
[...] o lúdico traz benefícios físicos porque satisfaz as
necessidades de crescimento da criança, de desenvolvimento
das habilidades motoras, de expressão corporal. No que diz
respeito aso benefícios cognitivos, brincar contribui para a
desinibição, produzindo uma excitação intelectual, altamente
estimulante, desenvolvendo habilidades perceptuais, como
atenção, memória, entre outras. Em relação aos benefícios
sociais [...] representa situações que simbolizam uma realidade
que ainda não podem alcançar e aprender a interagir com as
pessoas, compartilhando, cedendo, recebendo e dando
atenção, aprendem a respeitar e serem respeitados
(FERNANDES e OSTI, 2016, p.88).

A atividade lúdica, mesmo com toda a sua importância, deve ser desenvolvida
seguindo alguma meta proposta e uma sequência didática para que possa promover
seus reais fins de aprendizagem. Quando bem elaborada, qualquer atividade lúdica
pode fazer o aluno brincar e, ao mesmo tempo, aprender, refletir, criar e interagir
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com outras pessoas (ROSA e CONTE, 2016). Mas a ludicidade não pode ser tratada
de forma solta, sem objetivos, porque:
[...] exige uma predisposição interna, o que não se adquire
apenas com a aquisição de conceitos, de conhecimentos,
embora estes sejam muito importantes. Uma fundamentação
teórica consiste dá o suporte necessário para o professor para
o entendimento dos porquês de seu trabalho. Trata-se de ir um
pouco mais longe ou, talvez melhor dizendo, um pouco mais
fundo. Trata-se de formar novas atitudes, daí a necessidade de
que os professores estejam envolvidos com o processo de
formação de seus educandos. Isso não é tão fácil, pois, implica
romper com um modelo, com padrão já internalizado (PRETY e
SANTOS, 2014. p. 10).

É importante ressaltar ainda que as atividades lúdicas a serem usadas em
sala de aula no contexto da alfabetização escolar podem contemplar elementos da
realidade dos alunos para que a aprendizagem seja intensificada não apenas pela
ação de aprender brincando, como também por envolver aspectos do cotidiano em
que é possível perceber que tudo tem relação entre si (SILVA, 2014). Por essa razão
que Muniz e Martinez (2015) assinalam que o lúdico deve estar presente no
ambiente escolar e, em especial, no contexto da alfabetização, visto que a dimensão
lúdica favorece uma aprendizagem diversificada e significativa. Os alunos
desenvolvem amplamente sua criatividade e imaginário, e isso pode influenciar
positivamente os processos de aprendizado da escrita e da leitura.
Em um momento do grupo focal, a Professora Adriana cita:
[...] Eu fiz um joguinho com eles sobre lagartixa e eles falam
largatixa, gente vamos lá... carangueijo e caranguejo. Aí eu fiz
uns desenhinhos com eles e um joguinho pra eles verem a
maneira correta de se falar. Eles começaram a perceber
cardeno/caderno e cardeneta/caderneta. Estou mostrando pra
eles o jeito correto. Até você ver que aquilo realmente surtiu
efeito, é em longo prazo (PROFESSORA ADRIANA).

Dessa forma, pode-se verificar que a professora consegue perceber a
fundamental importância da utilização do lúdico em sala de aula para que, aos
poucos e sem preconceito, seus alunos possam ir se aproximando da linguagem
padrão ensinada na escola. Por isso, Silva, Silva e Santos (2014) ressaltam os
jogos, as brincadeiras e os brinquedos como importantes formas de abordar a
ludicidade dentro da escola, privilegiando o desenvolvimento das crianças por
intermédio de uma aprendizagem diversificada e que não se limite a ações de
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recreação e lazer. Rosa, Belli e Pianezzer (2013) deixam claro que as atividades
lúdicas devem estar presentes em todos os momentos em que as crianças estão na
escola, mais enfaticamente durante a abordagem dos conteúdos e conhecimentos.
Entretanto, é possível perceber em muitas realidades que o lúdico só se faz
presente e, quando se faz presente, apenas nos momentos de recreio ou nas aulas
de educação física escolar.
Pensando nesse aspecto, o professor precisa ser o mediador da
aprendizagem

e,

para

isso,

necessita

planejar

boas

situações

didáticas,

selecionando e/ou criando recursos materiais mais adequados para a realidade da
sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo buscou compreender as dificuldades de professores que
participaram dessa pesquisa no desenvolvimento do processo de ensino nas salas
de 3º ano do Ensino Fundamental, a fim de compreender o que causa tais
dificuldades dos alunos durante sua alfabetização no que se refere ao processo de
apropriação da leitura e escrita.
Os objetivos específicos foram evidenciar, levantar e compreender as
dificuldades de ensino-aprendizagem, mais especificamente aquelas trazidas do 1º e
2º anos; observar como o professor atua ao deparar com dificuldades de
aprendizagem que afetem o processo de alfabetização, destacando como sua
formação inicial e continuada poderia contribuir para superação dessas dificuldades;
analisar se os pressupostos teóricos são coerentes com as práticas pedagógicas e
se o professor percebe o momento em que se faz necessário utilizar outros recursos
metodológicos; analisar as prováveis causas que levam os alunos dessa modalidade
de ensino a chegar ao 3º ano do Ensino Fundamental com dificuldades de
aprendizagem; elaborar um produto final que contribua para a compreensão dessa
problemática, oferecendo um conjunto de atividades visando ser mais um recurso
para auxiliar nas dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita nas séries
iniciais do ensino fundamental.
Tomei como ponto de partida minha experiência pessoal e profissional como
professora alfabetizadora tanto na escola privada como na rede pública. Nessa
trajetória observei as condições em que a educação era oferecida nas duas redes e,
desse modo, procurando analisar e perceber suas diferenças e tendo como foco o
ingresso em escola pública, ampliar e agregar agora mais recentemente meus
conhecimentos adquiridos durante 30 anos em escola privada frente a uma
realidade social, cultural e economicamente diferente, o que representa um grande
desafio.
Dessa forma, ao entrar na prefeitura de Santos, deparei com um cenário que
ainda não conhecia, que é o fato de as crianças das camadas menos favorecidas
não terem acesso ao mundo letrado e, na escola, pude observar que estas não têm
seus direitos de aprendizagem garantidos, pois não conseguem alcançar sequer o
domínio da leitura e da escrita como no caso de muitas crianças que chegam ao 3º
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ano do ensino fundamental nessas condições. No entanto, outras crianças, desde
muito cedo, estão mergulhadas em situações em que a leitura e a escrita fazem
parte de seu cotidiano, mesmo antes de ingressarem na escola, como ocorre com as
crianças da escola privada, que conseguem ter contato com material escrito desde o
início de escolarização, mais especificamente, desde a educação infantil, em que
são levadas a refletir sobre suas hipóteses e ir reformulando-as a cada dia sempre
em conexão com atividades de letramento, nas quais desenvolvem habilidades de
uso desse sistema em práticas reais (músicas, parlendas, histórias, dramatizações,
dança) entre muitas outras situações reais escolares e sociais.
As abordagens construtivistas passaram a nortear, nas últimas décadas, tanto
teórica como metodologicamente, as práticas de alfabetização desenvolvidas nos
sistemas que optaram pela implantação do Ciclo Básico de Alfabetização. Contudo,
em minha prática em escola privada utilizava o método misto ou eclético para
alfabetizar os alunos em consonância com práticas de letramento a partir de sua
entrada no ensino fundamental. As atividades lúdicas eram sempre priorizadas para
o desenvolvimento da construção do sistema de escrita alfabético, o que se
diferenciava das propostas adotadas na escola pública.
Assim, como professora adjunta, tive a oportunidade e o interesse em
pesquisar voluntariamente, desde 2012, como as professoras estavam trabalhando
nas diferentes séries iniciais do ensino fundamental com suas práticas e como seus
alunos desenvolviam conhecimentos no processo de leitura e escrita. Nesse
processo de busca, deparei com uma realidade inesperada.
Nesse período, foi notória a percepção das dificuldades encontradas no
processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita durante o ciclo de
alfabetização, em especial no 3º ano do ensino fundamental, vindo refletir
diretamente nos alunos que, por diferentes motivos, não conseguiam compreender o
sistema de escrita ou, quando conseguiam, ainda ficavam muito distantes do ideal
de aprendizagem da série em curso.
No percurso das conversas durante a pesquisa, observei que nas três escolas
havia alunos que se encontravam no desenvolvimento da fase inicial do sistema de
escrita, sendo necessário ao professor, ainda nessa série, resgatar saberes
anteriormente não aprendidos, fato que também ocorreu em minha prática.
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Assim, a minha história, aliada aos relatos dos professores da pesquisa,
vieram favorecer a constatação de que muitos profissionais encontram dificuldades
em atuar com segurança nesse trabalho complexo que vem a ser alfabetizar e letrar
todas as crianças de acordo com a legislação atual.
De acordo com o quadro dos direitos de aprendizagem, entendemos que no
2º ano a criança já deve estar alfabética e ter autonomia para evoluir na
consolidação da capacidade de leitura e escrita de textos, para se tornar
efetivamente alfabetizada e letrada (BRASIL, 2012c).
É necessário garantir esses direitos como um compromisso social, tendo uma
escola justa, cumprindo a alfabetização a sua dimensão política e pedagógica, por
meio da igualdade de oportunidades, considerando a diversidade de processos de
aprendizagem e respeitando a heterogeneidade das turmas (BRASIL, 2012c).
Contudo, se a escola não tiver claramente um currículo organizado e a sua
avaliação com critérios definidos, as crianças podem não avançar, mesmo após as
intervenções e, promovendo a exclusão interna, apenas romper com a repetência e
a evasão, não favorecendo necessariamente o nível de êxito na aprendizagem
delas. “São necessários mecanismos para atender a todas as crianças, para que
avancem

por

meio

das

progressões

e

sucessões

necessárias

para

o

aprofundamento dos conteúdos a cada ano” (BRASIL, 2012a, p. 19-20).
No decorrer da pesquisa, os professores apontaram várias dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem. A professora Adriana foi a mais enfática nessa
questão, alegando que as exigências atuais são outras bem diferentes do passado,
sendo necessário estarmos nos atualizando por meio de diferentes tipos de
formações para conseguir dar conta de um quadro que a política da universalização
do ensino nos apresenta atualmente no contexto escolar. O que foi observado
durante os relatos vem foi a insegurança dos professores, incluindo esta professora,
ao utilizar diferentes metodologias para ensinar aos alunos a leitura e a escrita.
Sobre as contribuições das políticas públicas para o contexto educacional
brasileiro, apesar de termos avançado no texto legal, é necessário garantir que os
direitos previstos na legislação estejam também no cotidiano e nas práticas
escolares. Com a diversidade de alunos aumentando, a tarefa dos profissionais
aumenta também e requer uma reflexão de suas ações que emergem de um
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contexto social e cultural com características próprias que devem ser consideradas e
analisadas, respeitando as individualidades, de acordo com as propostas
curriculares que atendam à realidade dos alunos em um contexto cultural, social,
político e econômico.
Para a atuação na alfabetização, é importante que os professores tenham a
formação adequada, propondo ações efetivas para a aprendizagem da leitura e da
escrita, procurando promover um aprendizado que responda ao desejo da criança,
orientando e estimulando sua aprendizagem desde os primeiros anos de sua vida,
mais especificamente aos 3 anos de idade. Assim, ao ingressar no ensino
fundamental, já teriam avançado bastante nesse processo.
O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi criado com
intuito de alfabetizar as crianças até ao final do 3º ano do ensino fundamental,
aferindo os resultados por exame periódico específico (BRASIL, 2012a).
No meu ponto de vista, o PNAIC contribui para a execução de um programa
de formação docente tanto teoricamente como com propostas práticas, para que
todos os professores do ciclo de alfabetização tenham uma boa orientação
profissional nesse campo, porém é necessário que todas as propostas sejam
aproveitadas e valorizadas, no intuito de favorecer as diferenças sociais, culturais e
individuais de nossos educandos. É necessário buscar meios para que nossos
alunos cheguem ao final do 1º ano, apropriando-se dos conhecimentos acerca do
funcionamento do Sistema de Escrita Alfabética.
Morais relata que “o objetivo do 3º ano’ em matéria de ‘apropriação do
sistema alfabético’, é a ‘consolidação da relação letra-som’ [...] O MEC quer que
seus alunos brasileiros da rede pública alcancem em três anos o que poderiam
adquirir em apenas um, isto é, ler e escrever com autonomia” (MORAIS, 2014, p.
64).
Minha prática nas duas escolas deixa bem clara essa questão, a realidade
que enfrento hoje parece mesmo estar contra a educação. A exclusão interna que
ocorre dentro das escolas me faz lutar a cada dia.
A implantação dos ciclos, embora favoreça e respeite todo o processo de
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, ainda é problemática. O trabalho do
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professor não é supervisionado adequadamente para que se estabeleça um
compromisso sério com a aprendizagem dos alunos. Muitas vezes, os ciclos são
implantados apenas como uma solução para a diminuição das taxas de reprovação,
sem uma preocupação efetiva com a aprendizagem. Assim, sendo ampliado o
tempo dos aprendizados, as metas e objetivos a serem atingidos em cada ano ficam
comprometidos na medida em que podem ser mal concebidos e aplicados, não
conseguindo, assim, garantir todos os direitos de aprendizagens que os alunos
teriam que ter (BATISTA et al, 2004, p. 19).
Tanto eu como os professores da pesquisa constatamos que no 3º ano muitos
alunos não vêm preparados no processo de leitura e escrita para acompanhar o ano
em curso, sendo necessário rever aspectos do processo de alfabetização que não
foram desenvolvidos desde o início de escolarização.
Outro fator importante e que deve ser considerado durante o ciclo vem a ser o
perfil do professor que tenha intimidade com a alfabetização e goste de alfabetizar.
Assim, é fundamental que as propostas legais sejam atendidas com eficiência
na prática, sendo o gestor da escola o principal propulsor de ações em cada
realidade, buscando alternativas de ajustamento das dificuldades de seus alunos
junto à equipe técnica, na certeza de alcançar os melhores resultados, ou seja,
buscar soluções que não cabem exclusivamente ao professor e sim ao conjunto da
escola, pela alfabetização de suas crianças.
Quanto aos métodos e concepções de alfabetização, venho colocar o motivo
pelo qual me detive criteriosamente sobre tais aspectos durante o trabalho e
também no decorrer da pesquisa com os professores, pois considero de suma
importância os profissionais da área da alfabetização conhecerem o percurso
histórico desse processo, como foram sendo interpretados os métodos desde a
primeira concepção até o momento atual.
Nas falas dos professores da pesquisa, não houve relatos referentes aos
métodos utilizados e acompanhados de um referencial teórico. No entanto, fica claro
que buscam um caminho para atuar com mais segurança em suas práticas.
Ainda hoje pode existir uma certa tendência nas formações dos docentes em
privilegiar práticas de letramento, esquecendo-se de voltar-se para outros caminhos
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que também fazem parte desse complexo contexto que vem a ser alfabetizar e letrar
os alunos, em que os dois processos precisam caminhar juntos o tempo todo, não
se priorizando nem um nem outro.
Como foi observado durante as conversas e também em minha experiência,
nas práticas das salas de aula ainda perduram a utilização de métodos conhecidos
como “tradicionais”. Esse fato é observado na pesquisa com vários professores e
que precisam rever esses conceitos para que seus alunos não permaneçam com as
antigas dificuldades inerentes aos antigos métodos, apesar de, mesmo assim, uma
quantidade de alunos acabar aprendendo independentemente do método utilizado.
O desenvolvimento da psicogênese da língua escrita ainda parece estar mal
alinhavado e, por isso, não vem sendo desenvolvido adequadamente durante o
processo. Ainda vejo professores do ciclo de alfabetização levando cadernos para
corrigir longe de seus alunos, sendo importante entender que aprender a ler e a
escrever não é um processo natural como aprender a falar, trata-se de uma tarefa
complexa, que envolve competências cognitivas, psicolinguísticas, perceptivas,
espaço-temporais, grafomotoras e afetivo-emocionais.
É importante ressaltar que uma das principais dificuldades dos profissionais
participantes da pesquisa era a de organizarem-se para fazer as devidas
intervenções durante o processo de leitura e escrita relacionado ao desenvolvimento
psicogenético e, ao mesmo tempo, entender como funciona na prática esse
processo em seu desenvolvimento, cujo acompanhamento acontece no dia a dia da
sala de aula com as atividades de alfabetização. No caso, as intervenções são
levadas a efeito na evolução das hipóteses dos alunos, com o auxílio de todas as
atividades de leitura e escrita. Os professores precisam caminhar pela sala durante
as tarefas para construir os conhecimentos junto aos alunos e também perceber o
quanto eles já avançaram em suas hipóteses, ou seja, é um processo dinâmico.
A fala dos professores apresenta situações de conflito, principalmente no que
se refere à metodologia mais adequada, para que seus alunos aprendam de fato.
Muitos não sabem exatamente como solucionar os problemas que surgem no
decorrer do aprendizado da leitura e da escrita de seus alunos, aliados a outros
fatores relacionados às famílias, formação continuada, fracasso escolar e
metodologias embasadas em diferentes concepções.
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Todos estes aspectos foram importantes para as discussões realizadas nos
grupos focais à luz da metodologia proposta, a qual visou levantar as dificuldades
encontradas pelos professores durante o ciclo de alfabetização com alunos do 3º
ano do ensino fundamental.
Neste momento, venho apresentar uma discussão dos resultados obtidos a
partir da análise de dados coletados durante os grupos focais com professores que
atuam no 3º ano do ensino fundamental.
Foi possível constatar quatro categorias que nortearam o trabalho no que
compete ao levantamento das dificuldades encontradas pelos professores e alunos
durante o processo de alfabetização. A primeira categoria se relaciona à formação
docente; a segunda categoria aborda as questões que envolvem a família e escola;
a terceira emerge de uma discussão do fracasso na escola; e a última e quarta
categoria diz respeito às concepções de alfabetização e letramento, todas discutidas
e relacionadas com a minha prática docente e ensinamentos colhidos na literatura
especializada.
Em relação à categoria da formação docente, foi possível constatar que todos
os professores têm formação em nível superior, graduação e pós-graduação latu
sensu, entretanto, revelam nos grupos focais que não tiveram uma formação
específica para atuar no contexto da alfabetização. Da mesma forma, as formações
continuadas oferecidas pela rede educacional do município de Santos também não
contemplam aspectos significativos que poderiam auxiliar na melhoria das práticas a
serem desenvolvidas nas séries iniciais do ensino fundamental, em benefício da
educação com mais qualidade para os alunos. Quase todos relatam existir uma falta
de continuidade nesse processo, alegando a ausência de estrutura dentro das
escolas relacionada à falta de professores para substituí-los, o que os impede de dar
continuidade em seus cursos.
Outro aspecto citado foi o de não ter havido por parte de nenhum profissional
a colocação de uma abordagem teórica mais precisa nos cursos de formação e que,
consequentemente, pudesse fundamentar suas práticas. Assim, percebe-se que
podem não ser discutidos pressupostos teóricos, mais especificamente, nos cursos
de formação continuada, para que os professores possam ter a chance de se
capacitar mais profundamente tanto nas questões didáticas como em tudo que
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envolve o contexto escolar da atualidade. Não relatam, no entanto, como discutem a
abordagem teórica colocada nos cursos de formação.
Em minha prática, fiz um curso de formação para atuar na feira de ciências da
escola em que trabalhei em determinado ano e considerei muito boa e bem
apresentada. Fiquei atenta, mas, no final, notei não haver referências ao trabalho
apresentado. Atualmente considero essa questão muito importante, mas o professor
não tem formação para analisar e refletir sobre propostas de diferentes autores e
suas perspectivas, desde a formação inicial. Existe pouco interesse nessa questão.
Não consegui dar continuidade ao curso pelos mesmos motivos relatados na
pesquisa, ou seja, falta de professores na escola para me substituir.
Parece que os formadores detêm um referencial teórico, mas isso não fica
explícito e, mesmo que seja dada a oportunidade de discussão de novas práticas,
ficaria sem sentido, pois não há uma reflexão a respeito. O que algumas vezes pode
ocorrer são algumas trocas de experiências entre um professor e outro, mas a
discussão teórica fica limitada aos que se interessam em aprofundar-se, sem contar
com o incentivo nesse sentido. Durante a pesquisa, alguns professores colocam
novas práticas apresentadas nos cursos de formação e que ajudam na elaboração
de suas atividades, embora relatem que, muitas vezes, não acompanham suas reais
necessidades.
Uma professora apenas falou que “filtra” as informações e lembra de alguns
pressupostos do passado, mas não consegue ter certeza se é isso mesmo que pode
ajudar os alunos com suas dificuldades, e acaba agindo por intuição em
pressupostos conhecidos como tradicionais.
Outros profissionais apenas relataram que utilizam os novos conhecimentos
de forma positiva, mesmo enxergando lacunas que necessitam a utilização de outros
recursos também tidos como tradicionais.
Um aspecto que a pesquisa aponta é a ausência de formação continuada na
própria escola. As reuniões de HTPC são usadas para avisos gerais de ordem
administrativa e a parte pedagógica não ocupa lugar nesses encontros. A própria
organização deles (que geralmente ocorrem na sala dos professores ou em alguma
sala de aula) demonstra a pouca importância dada à capacitação docente. As
formações continuadas de que os professores participam são feitas por conta
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própria, ao passo que as oferecidas pela Secretaria da Educação ainda deixam
muitas lacunas no que se refere à demanda exigida na alfabetização, necessitando,
ainda, de adequações na organização de sua própria estrutura, para proporcionar
um melhor aproveitamento na prática de seus profissionais.
Seria importante se os professores da rede fossem estimulados em suas
formações ou nos encontros de HTPC, à leitura e à reflexão sobre suas práticas com
autores de destaque nessa área da educação e, ao mesmo tempo, poderem
confrontar suas ideias, desejos, medos e inseguranças e, assim, buscar novos
caminhos para a realização de uma prática embasada teoricamente. Em outras
palavras, seria desejável que esta prática fosse discutida e analisada no âmbito de
suas realidades e problemas relacionados à leitura e escrita dos alunos da rede
municipal de ensino de Santos.
Seabra e Capovilla (2010, p. 73), usando os princípios de Piaget, destacam
que esse pouco desenvolvimento teórico e científico da pedagogia se deve a fatores
como o pouco contato com a pesquisa científica por parte dos professores durante
sua formação, ausência de condução de pesquisas pelos próprios professores e a
falta

de autonomia para ensinar na medida em que devem submeter-se a

parâmetros e programas ditados por autoridades e baseados em circunstâncias,
ideologias e palpites, mais que em pesquisa científica.
No Brasil a pesquisa não acontece, os profissionais não estão nela envolvidos
e nem são incentivados para que isso ocorra de fato. A possibilidade de existir um
incentivo se limita a poucos infelizmente. Se assim ocorresse, os modelos ditados
seriam eliminados, e os professores poderiam ter mais autonomia e segurança para
construírem seus saberes e lutarem com todas as forças para reestruturá-los.
As falas dos professores demonstram existir muitos problemas na escola e
estes precisam de uma formação inicial e continuada mais ampla, que não se
restrinja apenas às dimensões didáticas. O professor não deve se limitar apenas a
atender a um conjunto de diretivas, mas ser um profissional que reflete sobre o
sentido e a pertinência de todas as decisões educativas. É necessário vermos o
professor como um intelectual, detentor de um discurso que, embasado em
elementos técnicos, exprima as componentes políticas que direcionam a prática
docente (NÓVOA, 1999, p. 75-76).
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No que se refere à relação entre as famílias e a escola, foi possível constatar
que elas ainda caminham em passos diferentes, e muitos dos impasses que
ocorrem nos processos educacionais acabam tendo olhares diferenciados de pais,
professores e equipes de trabalho, nas quais, muitas vezes, todos se isentam de
suas responsabilidades e jogam a culpa de erros e fracassos nos outros, sendo isso
ainda mais visível em escolas situadas em comunidades menos favorecidas
economicamente, de maneira que as dificuldades de aprendizagem podem ser mais
evidentes na prática. Fazer as crianças das classes menos favorecidas acreditarem
que são capazes e com elas estabelecer uma relação de alteridade é imprescindível,
para juntos seguirmos em frente com dignidade, de maneira que a criança perceba
que sua família está interagindo beneficamente com a escola buscando as ações
mais adequadas para sua formação.
Os professores nos grupos focais deslocam a questão do fracasso escolar
para uma responsabilidade individual do aluno e de sua família (situação econômica,
interesse, esforço), considerando que muitas famílias são desestruturadas devido à
ausência de membros no seio familiar, uso de drogas, álcool entre outros, o que
pode estar relacionado ao pouco interesse dos responsáveis pela educação de seus
filhos, os quais acabam por delegar à escola a competência exclusiva de formar
seus filhos.
Um dos pilares que irá contribuir com a melhoria da qualidade do ensino está
no estreitamento das relações entre pais e escola, em que todos possam traçar
ações que levem à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, sendo que
todos são responsáveis direta e indiretamente pela formação da criança para a
cidadania em todos os anos que ela permanecerá na escola. No entanto, o que se
pode observar é que muitas famílias não reúnem condições de ter tal
conscientização. Por essa razão, muitas vezes cabe à escola proporcionar um
envolvimento mais direto na orientação dessas famílias, para que possam construir
juntas as condições que favoreçam o desenvolvimento e aprendizagem das
crianças. Assim, não houve autocritica por parte dos profissionais, constatando
preconceito e desvalorização do estilo das famílias dos alunos.
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Nesse sentido, existe uma interpretação por parte dos professores
preconceituosa em relação aos alunos e suas famílias, sobretudo as mais carentes,
criando-se a tendência de patologizar os alunos.
Outro aspecto importante elencado nos grupos focais gira em torno dos
fatores que levam ao fracasso escolar, sendo eles: salas superlotadas; trabalho com
as dificuldades de aprendizagem na prática inclusiva; impedimento em atender
alunos com dificuldades em certas ocasiões; falta de recursos didático-pedagógicos;
falha no perfil do professor em trabalhar em um dado ano de escolaridade; relação
entre escolas públicas e privadas; sistema de progressão continuada; frequência
insuficiente na escola e o déficit intelectual circunstancial. Dentre estes, aqueles
mais evidenciados pelos professores durante as discussões dos grupos focais foram
o excesso de alunos por sala e a falta de recursos didáticos que acabam refletindo
negativamente em outros fatores que geram o fracasso, em especial no atendimento
de alunos inclusos e no enfrentamento das dificuldades de aprendizagem dentro de
sala de aula.
Os professores, diante das questões que envolvem o fracasso na escola,
sabem que seus alunos provêm de um ambiente menos letrado antes de ingressar
na vida escolar, porém acusam as crianças e suas famílias, alegando não serem
incentivados no lar quanto a isso. Precisam entender suas reais condições e
também perceberem que trazem uma bagagem cultural importante que pode e deve
ser bem aproveitada nas ações escolares.
Percebi que, durante os relatos dos professores na pesquisa, poucos
comentam o que seus alunos pensam sobre determinado assunto, ou como
estudaram isto ou aquilo. Alguns relataram que não conseguem escutar todas as
crianças devido ao número excessivo. A fala dos alunos na escola não existe
praticamente, embora se saiba que o professor precisa escutar o aluno para que
haja evolução no processo de aprendizagem e, principalmente, respeitar sua cultura
e a maneira como falam. As crianças precisam ter conhecimento da linguagem
padrão de nossa sociedade para darem sequência a seu aprendizado, mas não
podem ter desvalorizados seus saberes por se achar que podem ser algum tipo de
problema.
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No que se refere aos recursos didáticos, ressalto a frequente utilização do
quadro negro. Foi o que observei durante a pesquisa e também em minha prática.
Todos os professores utilizam excessiva e exaustivamente esse recurso e, muitas
vezes, de uma forma em que a aprendizagem dos alunos vem a regredir, como é o
caso da utilização da letra cursiva. Acredito que pelas falas dos professores e as
observações de minha prática, uma das falhas da alfabetização vem a ser como se
ensina a letra cursiva aos alunos. Não existe uma sequência didática planejada e
nem uma formação aos professores para que essa técnica seja bem elaborada
pelas crianças.
Segundo Cagliari (2004), identificar as letras que aparecem em palavras nem
sempre é uma tarefa fácil e pode, eventualmente, causar confusões, erros e malentendidos. Muitas vezes, o que os alunos entendem não é o que o professor
espera que eles entendam. O que de fato acontece é que eles não conseguem ler o
que está escrito no quadro e nem mesmo fazem seus registros de maneira
adequada. Existe muita dificuldade na leitura e na escrita com esse tipo de letra.
Geralmente, mesmo que o aluno tenha avançado no sistema de escrita, quando se
depara com essa situação em sala de aula, acaba regredindo nesse processo. O
trabalho com a letra cursiva é lento e requer uma sistematização do ensino para que
o aluno tenha segurança em seus saberes tanto na leitura como na escrita.
A falta de foco nesse sentido nas práticas escolares e a ausência de
formação dos professores podem causar muitos problemas na escola, gerando
conflitos na aprendizagem dos alunos. Posso dizer que seria melhor abolir esse tipo
de recurso durante o ciclo de alfabetização e, posteriormente, os professores dos
anos seguintes poderiam dar prosseguimento no quarto ou quinto ano. Essa técnica
poderia ser ou não trabalhada, desde que o professor tenha formação para isso.
Assim, os alunos não adquiririam vícios ao grafar as letras e nem enfrentariam
problemas com sua leitura.
Com relação à inclusão e dificuldades de aprendizagem na escola, os
professores relatam muitas dificuldades em atuar com alunos que precisam de
intervenções diferenciadas. Uma das professoras chega a pensar em se ter mais um
profissional em sala para ajudar no contexto da inclusão.
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Morais relata que o processo de aprendizagem não é determinado apenas
pelo processo de leitura e escrita, o meio sociocultural da família e próximo da
família, as interações com outras pessoas incluindo os pais, as experiências da
educação infantil, o meio escolar, as características do professor e do aluno, assim
como a interação complexa entre essas características e o tipo de instrução, tudo
isso tem influência direta para que a aprendizagem ocorra de fato (MORAIS, 2014,
p. 68).
O último aspecto abordado nos grupos focais girou em torno da
aprendizagem da leitura e da escrita nas séries iniciais do ensino fundamental. Os
professores destacaram como trabalham em suas salas de aula e as dificuldades
que enfrentam para propiciar a formação dos alunos. Estas acabam, muitas vezes,
sendo transferidas para os outros anos de escolaridade, carregando muitas lacunas
durante o processo de alfabetização e letramento, o que ocasiona diversos tipos de
dificuldades no seu aprendizado.
Diante desses eventos que frequentemente aparecem nas escolas do ensino
fundamental, muitos profissionais sentem necessidade de amparar seus alunos para
que tenham um melhor desempenho e recuperem conteúdos não trabalhados ou
não assimilados anteriormente. Assim, o trabalho com recuperação, em seus
diferentes aspectos na aprendizagem da leitura e da escrita, pode auxiliar no resgate
de saberes e, ao mesmo tempo, superar algumas das dificuldades encontradas no
processo de alfabetização.
Quando o aluno está no ciclo de alfabetização, o professor precisa ficar atento
ao espaço utilizado na lousa, a forma, tipo e tamanho da letra, pois se o aluno
precisar permanecer quase o dia todo copiando uma atividade, não conseguirá
compreender como esse processo funciona. Muitos profissionais, principalmente os
menos experientes, não conseguem perceber que o aluno não vai avançar no
sistema de escrita utilizando esse recurso de maneira inadequada; as crianças
também ficam muito tempo sentadas e precisam de outras atividades que favoreçam
o seu desenvolvimento. Nessa fase de aprendizagem, é necessário se ter o cuidado
de mesclar atividades. Assim, as brincadeiras no parque, por exemplo, podem ser
muito proveitosas para as crianças terem momentos de descontração e socialização.
É importante que essa atividade seja feita diariamente.
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enfrentamento das dificuldades de aprendizagem em matéria de leitura e escrita
compreende a ludicidade.
Nesse sentido, a ludicidade está diretamente associada a uma mudança
interna do educador e do educando frente às atividades propostas com intuito de
transformar o conteúdo a ser trabalhado de forma prazerosa e significativa no
contexto das atividades escolares diversas e diferenciadas. Portanto, estas devem
envolver aspectos lúdicos como a dança, teatro, pintura, música, para então
conquistar a autonomia dos alunos em sua própria aprendizagem. É importante que
a escola viabilize metodologias e estratégias de ensino nas quais essas atividades
sejam priorizadas para que o processo de alfabetização e letramento se respalde no
interesse da criança, no contentamento, na emoção, nos sonhos, enfim, em tudo
que dá “sabor à vida”, gerando, consequentemente, o interesse em aprender.
O professor que trabalha com as práticas relacionadas ao desenvolvimento
psicogenético de seus alunos precisa organizar suas atividades pedagógicas em
sala de aula, para que estas o auxiliem no acompanhamento individualizado da
evolução no sistema de escrita. Os professores não conseguem, como relatado na
pesquisa, dar um acompanhamento mais específico para muitos desses alunos.
Ficam divididos entre os que avançaram e os que necessitam de ajuda. Por essa
razão, é necessário criar estratégias para auxiliar a todos, não favorecendo nem um
nem outro. Mas revelam que isso é muito difícil de fazer.
Os professores ainda estão muito presos a trabalhar com atividades de cópia
e utilização de cadernos, o que pode fazer com que seus alunos não avancem. Não
houve propostas lúdicas no trabalho desses profissionais mais enfaticamente e com
uma sequência de objetivos claros a serem trabalhados.
O professor alfabetizador deve ser criativo e perceber que, numa classe
numerosa, precisa fazer avançar os níveis de conhecimento de seus alunos. O
trabalho com o lúdico auxilia para que a criança tenha mais interesse e consiga
interagir com seus colegas de maneira prazerosa e produtiva. A utilização de jogos
fonológicos nas aulas poderia constituir uma ótima forma de trabalhar os princípios
que levam ao aprendizado da escrita e da leitura. Tendo em vista as necessidades
de aprendizagem dos alunos de forma generalizada e específica, esse modo é um
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dos meios usados para elaboração de proposta de trabalho e intervenção a ser
desenvolvida na rede de ensino municipal de Santos, como requisito parcial de
conclusão do curso de mestrado profissional em práticas docentes no ensino
fundamental.
Com efeito, a ludicidade e a utilização da consciência fonológica serviram de
base para criação de uma proposta de trabalho para aprendizagem da leitura e da
escrita, da mesma forma que pode auxiliar os professores a lidar com os casos de
dificuldades de aprendizagem nesses aspectos.
Os professores devem se preocupar em dar mais assistência às crianças
provindas de um meio desfavorecido, visto que “não tiveram estimulação apropriada
com materiais de escrita que as fizessem refletir sobre a relação dessa com a
linguagem oral e, em particular, com a estrutura fonológica da fala”. Não podemos
ignorar as diferenças que se devem à discriminação social, treinar a consciência
fonológica é importante para todos, mas, especialmente, para as crianças da escola
pública (MALUF e CARDOSO-MARTINS, 2013, p. 45).
Cada professor deverá ter a sensibilidade de reconhecer quando seus alunos
têm dificuldades de aprendizagem durante o processo de alfabetização, a fim de
buscar as melhores alternativas para contorná-las, minimizá-las ou superá-las,
buscando apoio da equipe pedagógica/gestora e dos pais, para que as crianças
tenham mais oportunidades de aprender.
Desse modo, a presença das dificuldades no processo de alfabetização pôde
ser constatada durante minha vivência como professora, da mesma forma que
também pude perceber isso ao socializar minhas experiências com outros
profissionais da escola pública.
Em todos os momentos de minha pesquisa pensei nos professores, pois sei
da angústia que muitos sentem com a vontade de fazer o melhor por seus alunos.
Meu desejo é que, na busca incansável dessa trajetória, esse estudo possa
contribuir em seus conhecimentos para essa realização.

Nos

anexos

desse

trabalho encontra-se um produto final que tem como objetivo a melhoria da
qualidade do ensino diante das dificuldades do processo de ensino-aprendizagem
nas séries iniciais do ensino fundamental.
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INTRODUÇÃO

[...] Em respeito aos direitos humanos, os sistemas
educacionais precisam adotar políticas que assegurem que as
crianças que dispõem de índices limitados de capital cultural
letrado no início da escolarização tenham a mesma
probabilidade de êxito na aquisição de uma habilidade tão
importante para a vida, como é a habilidade de ler, quanto as
crianças que ingressam na escola já dispondo do vasto capital
cultural letrado (TUNMER, 2013, p. 136).

Atualmente, a compreensão sobre como a criança se apropria do sistema de
notação alfabética tem de ser apoiado principalmente nas contribuições de duas
linhas teóricas. A primeira concebe que o alfabeto é um sistema notacional com
base nos estudos da Psicogênese da Escrita, que mostram que a criança elabora
hipóteses sobre como “a escrita alfabética nota a língua oral”. A outra diz respeito às
inúmeras pesquisas sobre o papel da consciência fonológica no aprendizado da
leitura e da escrita (MORAIS, 2004). “A

razão

da

ampliação

do

período

de

alfabetização para três anos, sem retenção, se justifica pela possibilidade de o
ensino propiciar a produção/apropriação da escrita e da leitura baseados nos
princípios

da

continuidade

construção/apropriação

e

do

aprofundamento”.

Nesse

contexto,

do conhecimento pelos estudantes deveria

a

se dar

progressivamente durante os três anos do ciclo. Essa opção implica garantir os
direitos de aprendizagem em cada ano como consta nos Quadros dos Direitos de
Aprendizagens: Língua Portuguesa (BRASIL, 2012a, p.30-35). Inicialmente

é

importante manter o equilíbrio necessário entre os processos de alfabetização e
letramento, não fazendo com que a alfabetização perca sua especificidade como
tem acontecido nos últimos tempos no contexto brasileiro, levando em conta que
alfabetizar e letrar são processos indissociáveis e interdependentes. Assim, os
alunos podem chegar ao final do ciclo de alfabetização lendo e produzindo textos em
diferentes situações. Dessa forma:

[...] é preciso que os alunos, no final do 2º ano, dominem as
correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor
sonoro, de modo a ler e escrever palavras formadas por
diferentes estruturas silábicas, além de saberem segmentar as
palavras na escrita de textos e utilizarem diferentes tipos de

283

letras de acordo com as situações de leitura e produção de
textos diversos (BRASIL, 2012a, p. 16).

Ao tratarmos do processo de alfabetização, “entendemos que ele é permeado
por sua natureza complexa, pelos fatores políticos, sociais, econômicos e culturais.”
(PNAIC, 2012, p. 13). Os conhecimentos e capacidades delimitados em cada eixo
de ensino da Língua Portuguesa (Leitura, Produção de textos Escritos, Oralidade e
Análise linguística) precisam ser trabalhados levando em consideração o fato de
muitos de nossos alunos não conseguirem inferir tais conhecimentos e capacidades
logo nos primeiros anos. Em razão de tantos debates e conflitos metodológicos na
escola para alfabetizar os alunos, estudos mais recentes defendem a utilização de
métodos de base fônica. Segundo Batista et al (2004), os métodos de base fônica
defendidos recentemente não se identificam com o antigo método fônico de
alfabetização. Nessa direção, apresentam metodologias de ensino baseadas no
desenvolvimento da consciência fonológica, na análise da relação entre “letras” ou
grafemas e “sons” ou fonemas da língua, bem como no desenvolvimento da fluência
em leitura, do vocabulário e da compreensão. Portanto, acredita-se que o professor
precisa ter uma “formação linguística adequada para saber reconhecer falhas e
limitações

de

qualquer

método

[...],

saber

adaptá-lo,

transformando

os

conhecimentos que já tem em metodologias e estratégias”, assim conseguindo
superar as dificuldades encontradas durante o processo de alfabetização
(MENDONÇA, 2011, p. 34).
Para Silva, devido à falta de métodos, “as questões linguísticas não
ganharam, inicialmente, o lugar necessário. Passou-se a acreditar no pressuposto
de que apenas a exposição da criança ao convívio da leitura e da escrita bastaria
para aprender a ler e a escrever”, tendo como consequência uma contribuição para
as crianças chegarem ao fim do ensino fundamental sem dominar a leitura e a
escrita (SILVA, 2004, p. 35).
Ao tratar do método fônico e da consciência fonológica, Maluf e CardosoMartins destacam que os professores devem ter em conta a necessidade de que
muitas crianças no seu meio sociocultural não tiveram estimulação apropriada com
materiais de escrita que a fizessem “refletir sobre a relação desta com a linguagem
oral e, em particular, com a estrutura fonológica da fala”. O treino da consciência
fonológica é importante principalmente para as crianças do meio desfavorecido,
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tendo assim recursos de desenvolver a decodificação (MALUF e CARDOSOMARTINS, 2013, p. 45).
Morais e Leite entendem que, sendo a teoria da psicogênese da língua escrita
a principal referência sobre como os alunos constroem hipóteses a respeito da
escrita alfabética, muitos professores tiveram pouco acesso aos estudos no
aprendizado da leitura e da escrita, das habilidades de reflexão fonológica ou
“consciência fonológica”. Os autores assumem uma série de pressupostos da teoria
da psicogênese da língua escrita no desenvolvimento do sistema de escrita
alfabética, defendendo, ainda, um ensino do SEA que promova, sistematicamente, a
reflexão também sobre a dimensão sonora das palavras (MORAIS e LEITE, 2005, p.
71-72).
Nas palavras de Soares, o educador deve ajudar a criança a avançar na
aquisição da língua escrita, de forma consciente e sistemática, contemplando o
processo de alfabetização e letramento em três desenvolvimentos que ocorrem
simultaneamente:

o

desenvolvimento

psicogenético,

o

desenvolvimento

da

consciência fonológica e o conhecimento das letras (SOARES, 2007abcde). A
autora relata que “o desenvolvimento da criança no processo da língua escrita desde
a fase icônica até se tornar alfabética e depois ortográfica, está totalmente ligado ao
desenvolvimento da consciência fonológica e ao conhecimento das letras”,
respeitando, assim, os desenvolvimentos cognitivo e psicológico da criança, como
se vê na Figura 16 (SOARES, 2007abcde).

Figura 16 – Os três desenvolvimentos que ocorrem na criança no processo de alfabetização e
letramento (SOARES, 2007abcde)

285

Para Soares (2007ab), é preciso entender bem esse processo, para que o
alfabetizador planeje suas ações e intervenções, articulando-os de uma forma
adequada. Grande parte do caminho da alfabetização passa por esses processos,
ou seja, a criança tem que perceber os sons, tem que ter consciência fonológica
para fazer progredir suas etapas psicogenéticas, sendo esses processos
concomitantes. Ela ainda relata que, durante as atividades desenvolvidas em sala de
aula, é importante que a criança fale e escute a própria fala, e o professor deve
acompanhar o processo para as devidas intervenções. Sob o ponto de vista da
consciência fonológica, é possível destacar duas fases bem características: a
primeira que podemos chamar pré-fonológica (pré-percepção do som que engloba
as fases: icônica na qual a criança considera o desenho como escrita, a fase da
garatuja na qual a criança faz rabiscos como representação da escrita e a fase présilábica na qual a criança já sabe que se escreve com letras mas utiliza qualquer
número de letras e qualquer letra para representar as palavras), além da fase
fonológica (na qual a criança

percebe a escrita como representação do som)

(Figura 17).

Figura 17 – Representação das fases pré-fonológica e fonológica (SOARES, 2007ab).

Na fase pré-fonológica, a criança ainda não se deu conta de que a palavra é
som e que a escrita representa o som. Nessa fase é muito importante que a criança
tenha contato com músicas, parlendas, livros e atividades com as sílabas iniciais e
finais das palavras. Tudo isso pode ajudar muito na percepção dos sons e na
compreensão de que as letras representam os sons (SOARES, 2007ab).
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A criança só passa da fase pré-silábica ou da fase pré-fonológica para uma
fase fonológica (consciência fonológica), quando se trabalha com elas para perceber
os sons das palavras. As atividades de rima nesse momento já podem relacionar os
fonemas iguais com as letras que os representam. Quando ela se torna silábica,
percebe a palavra como um som, ou seja, percebe pedacinhos de som na palavra.
Nesse momento, apresenta certo nível de consciência fonológica, mas que é uma
consciência silábica (silábica sem valor sonoro e silábica com valor sonoro), este
último em que a consciência silábica está mais desenvolvida. Nessa fase, para que
as crianças estabeleçam a relação do som com as letras, é fundamental que elas
memorizem o nome, a forma das letras e os sons que elas representam. Essa é uma
das fases mais importantes para que a criança consiga se apropriar da língua escrita
(SOARES, 2007ab).
Quando a criança começa a escrever as sílabas com valor sonoro, o
professor começa a trabalhar com a criança o desenvolvimento da consciência
fonêmica. Esse momento é fundamental que a criança exercite a discriminação
auditiva. Muitas crianças podem confundir p/b (movimento da boca é o mesmo), t/d e
v/f. Para a criança que ainda não atingiu essa consciência fonêmica, como no caso
de pessoas já alfabetizadas, fica difícil distinguir o som, o que vem a ser normal as
trocas de letras nessa fase, sendo necessário procurar trabalhar com palavras
diferentes para que ela possa distinguir o som. Ex.: pata/bata, faca/vaca, (para ver
que é diferente) (SOARES, 2007ab).

Figura 18 - Consciência fonêmica e relação fonema/grafema (SOARES, 2007b).
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Para que a criança avance da fase silábica com valor sonoro para a fase
silábico-alfabética e alfabética, é preciso trabalhar com a consciência fonêmica, o
trabalho agora da consciência do som é mais refinado, a criança precisa perceber os
vários sons contidos nas sílabas e a percepção das letras que os representam. Aí é
preciso um trabalho mais sistematizado das relações fonema/grafema. É nesse
caminho que a criança compreende o princípio alfabético, em que ela se apropria da
habilidade de que na nossa escrita as letras representam os sons das palavras. O
caminho, como já citado acima, vem a ser: consciência fonológica, desenvolvimento
psicogenético e conhecimento das letras (SOARES, 2007ab).
Morais, Leite e Kolinsky, no que se refere ao conhecimento das letras,
ressaltam que:
[...] conhecer as letras é uma expressão pouco informativa se
não especificarmos de que tipo de conhecimento se trata, ou,
mais precisamente, o que é que conhecemos na letra. Assim,
para uma letra, podemos conhecer o seu nome, o seu valor
fonológico (em termos menos técnicos, o “som” que lhe
corresponde), o fonema ou os fonemas que a representam, e
enfim a sua identidade abstrata, isto é, independente da forma
física que toma (MORAIS, LEITE e KOLINSKY, 2013, p. 27).

Muitas crianças chegam ao 3º ano sem conseguir perceber que a palavra é
som e a escrita representa o som, outras se encontram num processo de transição
de um nível ao outro, havendo também as que se apresentam em perfis mais
avançados. Por isso, o profissional deve estar bem consciente desse processo para
fazer com que seus alunos avancem em seu desenvolvimento. Soares

esclarece

que, na etapa da educação infantil, a criança está apta a perceber que a fala é uma
cadeia sonora na qual é preciso dissociar dos significados, sendo possível
segmentá-la em palavras, em sílabas e em fonemas. Nessa etapa, a criança já é
capaz de distinguir significado e som, por meio de atividades lúdicas para essa
distinção, como as parlendas, trava-línguas e jogos fonológicos (SOARES, 2017a, p.
142).
A autora afirma que embora as atividades de alfabetização e letramento se
diferenciem, elas devem desenvolver-se integradamente, para que não haja uma
visão distorcida do mundo da escrita. Assim é relevante citar que:
[...] a base será sempre o letramento, já que leitura e escrita
são, fundamentalmente, meios de comunicação e interação, e
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a alfabetização deve ser vista pela criança como instrumento
para que possa envolver-se nas práticas e usos da língua
escrita. Assim, a história lida pode gerar várias atividades de
escrita, como pode provocar uma curiosidade que leve à busca
de informações em outras fontes; frases ou palavras da história
podem ser objeto de atividades de alfabetização; poemas
podem levar à consciência de rimas e aliterações. O
fundamental é que as crianças estejam em um contexto letrado
– o que é uma outra designação para o que também se
costuma chamar de ambiente alfabetizador – e que nesse
contexto sejam aproveitadas, de forma planejada e sistemática,
todas as oportunidades para dar continuidade aos processos
de alfabetização e letramento que elas já vinham vivenciando
antes de chegar à instituição de educação infantil (SOARES,
2017a, p. 144).

O esquema sucinto dos processos de alfabetização e letramento pode ser
evidenciado na figura 19.

Figura 19 – Descrições dos processos de alfabetização e letramento (SOARES, 2007ab).

O que ocorre de fato é que a escola desconhece a realidade linguística da
criança que usa a linguagem oral mesmo antes dos 3 anos e que essa habilidade
adquirida nunca deveria ser destruída ou ignorada. Aprendem a falar de acordo com
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o português de sua comunidade, sua cultura, que, geralmente, vem a ser mal ou
bem vista pelos outros grupos sociais.
A escola discrimina essa linguagem própria, quando deveria ensinar-lhes o
dialeto de maior prestígio regional, como forma de promoção social. Assim, “por
serem falantes desses dialetos e por serem mal compreendidos pela escola é que
os alunos cometem a maioria dos erros de escrita; portanto, as causas destes não
são, como se pensa, deficiências auditivas ou motoras, nem fome” (CAGLIARI,
2007, p. 184). Assim, para a identificação do princípio alfabético, o aluno precisa do
reconhecimento da relação som-letra e a capacidade de analisar, refletir, sintetizar
as unidades que compõem as palavras faladas, inicialmente em sílabas e num
período mais avançado em fonemas (BRASIL, 2013, p. 2).
Um dos objetivos centrais do ciclo de alfabetização, portanto, seria
proporcionar a garantia do direito à leitura e à escrita, até o 3º ano do Ensino
Fundamental. No entanto, “como garantir tais aprendizagens e, ao mesmo tempo,
reconhecer as diferenças sociais, culturais, individuais?” Assim:
[...] ao elaborar a proposta curricular do ciclo de alfabetização,
é preciso tomar decisões básicas que envolvem questões
relacionadas à “o que”, “para que” e ao “como” ensinar
articuladas ao “para quem”. Tais questões estão atreladas ao
conteúdo, às experiências, aos planos de ensino, aos objetivos,
aos procedimentos e processos avaliativos (BRASIL, 2012a, p.
9).

É importante ressaltar que, quanto ao processo avaliativo, deve-se considerar
que seu objetivo é de regular e adaptar a prática pedagógica às necessidades dos
alunos, “considerando nesse processo o professor, o aluno, a escola e a família”.
Nesse sentido, não excluir a criança dentro dessa proposta se faz um fator
preponderante, desse modo agregando seus saberes ao processo de construção do
conhecimento, dentro de suas realidades sociais, culturais e individuais (BRASIL,
2012a, p. 19).
1 A BUSCA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA
Tunmer afirma que ajudar as crianças a ler em ortografias alfabéticas de
acordo com as pesquisas mais recentes é como oscilar o pêndulo entre abordagens
que enfatizam o desenvolvimento de habilidades de codificação alfabética ou
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fonológica e aquelas que não o fazem, como o método da palavra inteira. No
entanto, informa que a busca do “melhor método” para ensinar a ler é
fundamentalmente equivocada, pois a abordagem mais efetiva a ser usada com
qualquer criança depende, de modo crucial, dos conhecimentos, habilidades e
experiências que a criança traz consigo para a tarefa de aprendizagem da leitura.
“As teorias contemporâneas de aprendizagem propõem que qualquer ato de
aprendizagem é um produto do aprendiz e do meio” (TUNMER, 2013, p. 124).
Segundo o autor, as análises das teorias tanto da linguagem total como
fônica, para instrução inicial da leitura, apresentam problemas conceituais
importantes. “A perspectiva da linguagem total vê a aprendizagem da leitura como
sendo, em grande parte, o produto acidental de uma atividade mental intensa”, ou
seja, com pouca ou sem nenhuma instrução direta sobre os padrões de relação
letra-som. Assim deduz que:
[...] A partir do pressuposto de que a habilidade de ler emerge
natural e espontaneamente das experiências prévias da
criança com materiais existentes no ambiente (como, exemplo,
a palavra PARE dentro de um hexágono vermelho), os teóricos
da linguagem total concluíram que a instrução da leitura
deveria se espelhar na aquisição da linguagem nativa, tendo
seu foco na construção do significado, e não nas unidades
estruturais abstratas que fornecem a base do mapeamento
entre a linguagem escrita e a linguagem falada. Dessa forma, a
linguagem deveria ser mantida “inteira” durante a instrução,
com as atividades ou exercícios de análise de palavras
resultando, principalmente, das respostas das crianças durante
a leitura de textos e devendo focalizar-se, sobretudo, nos sons
correspondentes às letras no início das palavras (TUNMER,
2013, p. 126).

Presume-se, pois, que os processos da aprendizagem da leitura são
altamente dependentes-do-aprendiz, devendo buscar a indução elaborada pelas
crianças. Essa filosofia instrucional, apesar de utilizar informações de várias fontes
para identificação de palavras não familiares, apresenta certa limitação, ou seja, não
reconhece que informações de natureza fonológica são essenciais no início da
aprendizagem da língua escrita. (TUNMER, 2013, p. 126-127). Segundo o autor, os
programas tradicionais de instrução fônica também se baseiam fundamentalmente
em equívocos relacionados ao processo de aquisição da leitura, dessa forma, sendo
fortemente dependente-do-meio. A grande dificuldade com os métodos tradicionais
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fônicos é que há um número demasiadamente grande das relações letra-som nas
palavras, tornando praticamente impossível uma instrução direta:
[...] A maior parte dos programas fônicos de alfabetização
assume que as crianças só aprendem as correspondências
letra-som por meio de modelos de instrução de transmissão
direta, em que o ensino é explícito e sistemático. De acordo
com isso, os programas fônicos tradicionais são fortemente
centrados no professor e têm currículos que são tipicamente
rígidos, com forte ênfase no ensino de habilidades de análise
de palavras isoladamente e em uma sequência específica.
Nesta abordagem, altamente estruturada e de instrução
centrada no professor, o processo de aprendizagem da leitura
deve ser visto como fortemente dependente-do-meio
(TUNMER, 2013, p. 129).

Na medida em que as tentativas das crianças no início de sua aprendizagem
da leitura evoluem, representações ortográficas de um número maior de palavras
são estabelecidas na memória lexical, passando a ficar mais independentes para
estabelecer novas relações letra-som com materiais escritos, uma vez que a leitura
por si só auxilia no desenvolvimento da fluência e para a aprendizagem implícita de
padrões de relação letra-som adicionais. De acordo com Tunmer, “a instrução fônica
é melhor compreendida como um meio para um fim, e não como um fim em si
mesma”. As induções das relações letra-som acabam por se tornar mais acessíveis,
pois, nesta visão, as crianças são inicialmente dependentes do meio, mas se tornam
necessariamente cada vez mais dependentes do aprendiz. O contato com materiais
escritos proporciona cada vez mais autonomia nesse processo. (TUNMER, 2013, p.
129-131).
Em nossas escolas, costumeiramente, grande parte dos alunos chega ao
início da escolarização com um baixo capital cultural letrado, necessitando, assim,
de uma instrução diferenciada. As crianças dependentes-do-aprendiz têm níveis
mais altos de conhecimentos, habilidades e experiências relacionadas à leitura, e as
crianças-dependentes-do-meio, níveis mais limitados. Nesse sentido, o autor
acentua que:
[...] habilidades de linguagem oral (especialmente o
vocabulário); familiaridade com “livros” ou com a linguagem
“descontextualizada”; compreensão básica de conceitos e
convenções da linguagem escrita; conhecimento dos nomes e
sons das letras; habilidade para produzir escritas préconvencionais de palavras (p. ex., KLR para color);
sensibilidade aos subcomponentes das palavras faladas (ou
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consciência fonológica); e sensibilidade aos determinantes
semânticos e sintáticos das frases (ou consciência gramatical)
[...] uma tentativa predominantemente construtivista, como a
abordagem da linguagem total, que coloca maior ênfase na
leitura de livros e na escrita de textos, com algum ensino
eventual de habilidades de análise de palavras durante as
atividades de leitura e escrita é, portanto, mais apropriada para
crianças dependentes-do-aprendiz do que as abordagens com
forte ênfase no código. Por outro lado, as crianças
dependentes-do-meio provavelmente se beneficiarão mais de
instruções de leitura que incluem ensino explícito e sistemático
em consciência fonológica e decodificação no nível da palavra,
juntamente com múltiplas oportunidades de praticar e receber
feedback sobre o uso dessas habilidades durante a leitura de
texto (TUNMER, 2013, p. 132-133).

Soares relata que os alunos das camadas populares não apresentam domínio
prático da língua “legítima”, sendo que a tentativa de transformação em domínio
consciente de uma linguagem que não têm o domínio prático vem gerar certamente
o fracasso. Para os alunos das camadas populares, essa didática não ultrapassa
seus próprios limites, porque, nesse caso, reconhecer não pode levar a conhecer.
Dessa maneira:
[...] a escola leva os alunos pertencentes às camadas
populares a reconhecer que existe uma maneira de falar e
escrever considerada “legitima”, diferente daquela que
dominam, mas não os leva a conhecer essa maneira de falar e
escrever, isto é, a saber produzi-la e consumi-la. Não
ensinando, pois, a língua “legítima”, apenas ensinando a
reconhecê-la, a escola cria e amplia a distância entre a
linguagem das camadas populares e o capital linguístico social
e escolarmente rentável. Assim, agindo, ela está, na verdade,
cumprindo a sua função de manter e perpetuar a estrutura
social, a discriminação entre as classes, as desigualdades e a
marginalização (SOARES, 2017b, p. 99).

Portanto, analisando essa fala, a autora coloca a necessidade de se ter uma
nova atitude em relação às variedades linguísticas e uma compreensão de seu
significado social. Portanto, para que o aluno não seja discriminado, devem ser
ensinados na escola os dois tipos de habilidades linguísticas, sendo ambos válidos e
considerados de acordo com o contexto existente. O professor não deve ter atitudes
discriminativas com relação a isso, ou seja:
[...] deve-se ensinar na escola, a variedade de prestígio e a
habilidade de usar essa variedade ou a sua própria de acordo
com o contexto; para isso, a escola e os professores devem
conhecer a teoria das diferenças linguísticas, reconhecer que
as variedades socialmente estigmatizadas são sistemas
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linguísticos tão válidos quanto os sistemas das variedades de
prestígio e, assim, ter atitudes positivas e não discriminativas
em relação à linguagem dos alunos [...] nesse sentido, a escola
é muito mais importante para as camadas populares que para
as classes privilegiadas. Para estas, ela tem, sobretudo, a
função de legitimar privilégios já garantidos pela origem de
classe; para as camadas populares, a escola é a instância em
que podem ser adquiridos os instrumentos necessários à luta
contra a desigual distribuição desses privilégios (SOARES,
2017b, p. 80).

Soares ainda relata que a luta contra o preconceito contra as variedades
linguísticas na escola não é suficientemente conhecida e assimilada pelos
professores, sendo que essa compreensão poderia resultar tentativas metodológicas
fundamentadas em princípios linguísticos e sociolinguísticos, que as tornariam
menos preconceituosas e eficazes (SOARES, 2017b, p. 110). Entender como o
aluno está concebendo o que a escrita representa e de que maneira o faz
impulsiona à reflexão sobre o funcionamento da notação alfabética, sendo
necessário criar situações em intervenções planejadas para a análise das relações
entre partes sonoras das palavras e suas respectivas notações gráficas (BRASIL,
2012, p. 9).
Morais e Leite (2005, 81) defendem, em seus estudos, uma série de
pressupostos próprios da teoria da psicogênese da língua escrita, em que a criança
estabelece relações com suas próprias hipóteses da escrita. Porém, ressaltam ser
preciso superar preconceitos e, criticando certas limitações dos estudos sobre
consciência fonológica, assumir que “para alcançar hipóteses silábicas, silábicoalfabéticas e alfabéticas de escrita, os aprendizes precisarão pensar na sequência
de partes das palavras (e não em só seus significados)”.
A linguagem verbal é muito complexa e não nos damos conta de como estes
mecanismos são ativados durante a fala, pois muitos deles ocorrem em nível de não
consciência: pode-se dizer que existe um saber automatizado (ZORZI e CAPELLINI,
2009, p. 154). Dessa maneira:
[...] não precisamos pensar em cada um dos fonemas que
iremos pronunciar, qual o tempo de realização de cada um
deles, que movimentos teremos que fazer com a língua, com
os lábios e com os demais órgãos que produzem fala. Nem
sequer precisamos estar atentos para a ordem ou sequência
da pronúncia. Também não temos necessidade de identificar
quantas palavras estão sendo ditas, onde cada uma começa e
termina, uma vez que, no fluxo contínuo da fala, elas
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geralmente aparecem interligadas (ZORZI e CAPELLINI, p.
155).

Na linguagem escrita se passam outros mecanismos, pois o que ocorre em
nível automático da fala em sua maioria é transmitido para nível da consciência,
sendo analisados diferentemente. A seguir será apresentado um quadro com
algumas características da linguagem escrita para compreendermos melhor as
mudanças que acontecerão.
Quadro 5 – Características da linguagem escrita.
CARACTERÍSTICAS DA
LINGUAGEM ESCRITA

DEFINIÇÕES

Característica 1

Para podermos escrever uma palavra usamos letras. Porém, o emprego
das letras não é aleatório e dependerá dos fonemas que estão presentes
na palavra a ser grafada. Mais precisamente, para que uma palavra possa
ser escrita, de acordo com o princípio alfabético, devemos nos dar conta de
seus componentes sonoros, identificando cada um dos fonemas nela
presentes e em que sequência os mesmos se apresentam. A partir daí,
deve-se buscar a letra ou letras que podem escrever tais fonemas,
estabelecendo uma correspondência fonema-grafema que pode ser regida
por regras fonológicas e/ou ortográficas. Aqui já começamos a identificar
alguns conhecimentos que devem estar claros para permitir a escrita de
palavras que não foram treinadas ou memorizadas visualmente: noção de
fonema, noção de letra, conhecimento do valor sonoro das letras,
correspondência som-letra e ordenação adequada, considerando-se a
sequência da pronúncia. Acrescente-se que, ainda neste nível, uma escrita
como a do português, requer o entendimento que um mesmo som pode ter
várias letras e que, inversamente, uma única letra pode representar mais
do que um som.

Característica 2

A escrita também requer, ao contrário do que ocorre na fala, um processo
preciso de segmentação dos enunciados ao nível das palavras. Ou seja,
escrever implica a noção da palavra, uma vez que deve vir devidamente
separada da outra por meio do uso de espaços entre elas. Portanto, quem
escreve deve ser capaz de trabalhar com a ideia de palavra delimitando
espacialmente seu início e seu fim, o que implica compreender que elas
podem ter extensões variadas.

Característica 3

A escrita também demanda uma noção daquilo que chamamos de frase.
As regras são claras quando um texto é produzido: as frases devem
começar com letra maiúscula e terminar com um ponto que indique a
maneira pela qual ela ser lida ou entendida (afirmação, interrogação,
exclamação, reticências). Para tanto, quem escreve terá que, além de lidar
com a noção de palavra, ter um entendimento do que pode ser uma frase,
das significações que se encerram em cada uma delas, da entonação que
a caracteriza para poder determinar o tipo de ponto que será usado para
garantir a reação que se espera que o leitor tenha.
Fonte: Zorzi e Capellini (2009, p. 155-156).
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Assim, a tomada de consciência a respeito de características ou propriedades
da linguagem é chamada de consciência metalinguística, de maneira que:
[...] especificamente, em relação à descoberta ou compreensão
das características sonoras das palavras, o termo empregado é
consciência fonológica [...]. Dessa forma o ato de escrever
requer que a criança, ou qualquer um que esteja passando por
um processo de alfabetização, seja capaz de operar com uma
série de novos conhecimentos, agora organizados em um nível
mais claro de consciência.
O saber fazer (saber falar)
transforma-se em compreender como se faz (metalinguagem)
(ZORZI e CAPELLINI, 2009, p.156-157).

Sob a mediação do professor, é de extrema importância selecionar os
recursos didáticos com seus objetivos que, posteriormente, serão avaliados, se
estão sendo suficientes para sistematizar o ensino, a fim de que a aprendizagem
ocorra de fato (CEEL, 2009, p. 14):
[...] entender como o aluno está concebendo o que a escrita
representa e de que maneira o faz colabora no planejamento
de atividades e de intervenções que o impulsione à reflexão
sobre o funcionamento da notação alfabética. Em particular, é
necessário pensarem situações para a análise das relações
entre partes sonoras das palavras e suas respectivas notações
gráficas (BRASIL, 2012b, p. 9).

A utilização dos jogos de alfabetização pode ser uma atividade de grande
repercussão na construção do conhecimento, para que todos os alunos possam
atuar como sujeitos da linguagem numa dimensão mais reflexiva, “num contexto que
não exclui os usos pragmáticos e de puro deleite da língua escrita, por meio da
leitura e exploração de textos e de palavras” (CEEL, 2009, p. 14 e 17). Como cita
Kishimoto:
[...] a utilização do jogo potencializa a exploração e construção
do conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do
lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos
externos e a influência de parceiros, bem como a
sistematização de conceitos em outras situações que não jogos
(KISHIMOTO, 2003, p. 37-38).

Moraes e Leite, de acordo com os resultados de algumas de suas pesquisas,
mostram que as habilidades de reflexão fonológica não são necessariamente uma
condição suficiente para que o aluno domine a escrita alfabética:
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Excluindo habilidades que exigem trabalhar de forma tão
abstrata com fonemas, algumas outras habilidades são
necessárias, assim como, a habilidade de contar as sílabas das
palavras para alcançar uma hipótese silábica. Da mesma
forma, também quando alcançam uma hipótese alfabética, os
alunos conseguem identificar ou produzir palavras com sílabas
iniciais ou que rimam (MORAIS e LEITE, 2012, p. 81).

Dessa forma, proporcionar aos alunos um trabalho pedagógico que amplie
seus conhecimentos prévios aliados à utilização de atividades lúdicas em que o
professor e o aluno participem sistematicamente de momentos de reflexão
fonológica pode ser uma contribuição de grande valor na aprendizagem do processo
da leitura e da escrita de nossos alunos da escola pública.
Fernandes e Osti destacam importantes questões a serem trabalhadas não
apenas no aspecto da aprendizagem de conteúdos escolares específicos, mas na
capacidade de trabalhar com a socialização, a interação, a questão das regras e
outras perspectivas. Nessa direção, é também bastante discutido na proposta o
trabalho sistemático com a alfabetização, considerando suas especificidades que, de
acordo com orientação teórica do programa, sem o domínio das quais o aluno não
conseguirá se alfabetizar plenamente. Nesse contexto a utilização dos jogos,
enquanto recursos metodológicos de ensino, propicia ao professor um trabalho
sistematizado de acordo com as especificidades da linguagem. (FERNANDES e
OSTI, 2017).
Os autores ainda ressaltam que o professor precisa estar atento e saber
planejar sua aula, pois os jogos não trabalham com todos os aspectos do sistema de
escrita, sendo necessário que o professor compreenda as necessidades da turma,
ampliando cada vez mais suas potencialidades e, assim, fazendo as devidas
alterações e adaptações, procurando promover outros aspectos da alfabetização e
letramento que não estão nos objetivos dos jogos (FERNANDES e OSTI, 2017).
Com relação à faixa etária durante a utilização dos jogos no ciclo de
alfabetização, Fernandes e Osti defendem que uma quantidade significativa dos
jogos coaduna com os conhecimentos acerca do sistema de escrita estabelecidos
para o 1º ano e, “dessa forma, pode-se inferir que boa parte deles estão destinados
para um trabalho inicial com o ensino da leitura e escrita, isto é, para um trabalho a
ser desenvolvido no 1º ano”, sendo sua evolução gradativa como descrita nos
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quadros de cada eixo de aprendizagem dos dois anos seguintes (FERNANDES e
OSTI, 2017; BRASIL, 2012a).
Desde que foi criado o PNAIC em 2012, o MEC disponibiliza caixas de jogos
fonológicos a todas as escolas de ensino fundamental nas séries iniciais e de
educação infantil. Porém, durante o percurso de minha prática na rede municipal de
Santos, observei que muitos professores desconhecem a presença desses jogos no
âmbito escolar e, quando usam, não sabem organizar um referencial teórico que os
justifique como mais um dos procedimentos pedagógicos, nesse caso, para
aprimorar a consciência fonológica para desenvolvimento da leitura e da escrita de
nossas crianças. Algumas vezes, o material acaba sendo engavetado, outras vezes,
utilizado sem uma consciência exata das habilidades que o aluno está ampliando na
conquista de uma correspondência de sons (grafemas/fonemas) em seu dia-a-dia.
Muitas podem ser essas habilidades e o lúdico vem auxiliar.
Seria importante que esses jogos pudessem ser usados na rotina diária das
séries iniciais do ensino fundamental como atividade permanente a fim de estimular
e ampliar os saberes dos alunos.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Introduzir, aprofundar e consolidar o desenvolvimento da consciência
fonológica aliada à aprendizagem da língua escrita nos alunos do 1º ao 3º ano do
ensino fundamental com o auxílio de diferentes jogos destinados à alfabetização,
fazendo-os refletir sobre o sistema de escrita alfabético e socializando seus saberes
com os colegas.
2.2 Objetivos Específicos
- Apresentar alguns jogos que contemplam atividades de análise fonológica,
sem fazer correspondência com a escrita, propondo sua utilização;
- colocar os alunos em situações em que sejam auxiliados a refletir sobre os
princípios

do

sistema
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a

pensar

sobre
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correspondências grafofônicas;
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que

ajudam

a
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3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
O Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), dentre outras ações
voltadas para a formação de professores na área de alfabetização e língua
portuguesa, tem-se dedicado a produzir recursos didáticos para auxiliar o professor
a melhor conduzir o ensino e facilitar a aprendizagem dos alunos. “A aquisição da
escrita está intimamente ligada à consciência fonológica, uma vez que para dominar
o código escrito é necessária a reflexão sobre os sons da fala e sua representação
na escrita” (BRASIL, 2013).
O principal objetivo desse material criado pelo CEEL foi produzir e socializar
jogos com exemplos de atividades que buscam favorecer a aprendizagem do
sistema alfabético de escrita, deixando claro que não existe a pretensão de darem
prescrições sobre como alfabetizar as crianças. Por isso, cabe ao professor
sistematizar um ensino dentro dessas propostas que compatíveis com suas
realidades em sala de aula, no intuito de desenvolver e ampliar a aprendizagem da
leitura e escrita durante o ciclo de alfabetização.
Essa coletânea é composta de dez jogos, todos dedicados ao processo de
alfabetização, sendo indicados para o uso em salas de aula em que os alunos
estejam aprendendo sobre o sistema alfabético de escrita, a fim de ajudar o
professor a analisar jogos usados no processo de alfabetização. Os jogos são
classificados em três grandes blocos (CEEL, 2009, p. 19) como se vê no quadro 6.
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Quadro 6 – Descrição dos jogos fonológicos.

Tipo de Jogo

Jogos de
Análise
Fonológica

Jogos para
reflexão sobre os
princípios do
sistema
alfabético

Jogos para
consolidação das
correspondências
grafofônicas

Objetivos
Compreender que, para aprender escrever, é
preciso refletir sobre os sons e não apenas
sobre os significados das palavras.
- Compreender que as palavras são formadas
por unidades sonoras menores.
- Desenvolver a consciência fonológica, por
meio da exploração dos sons iniciais das
palavras (aliteração) ou finais (rimas).
- Comparar as palavras quanto às
semelhanças e diferenças sonoras.
Perceber
que
palavras
diferentes
apresentam partes sonoras iguais.
- Identificar a sílaba como unidade fonológica.
- Segmentar palavras em sílabas.
- Comparar palavras quanto ao tamanho, por
meio da contagem do número de sílabas.
- Compreender que a escrita nota (representa)
a pauta sonora, embora nem todas as
propriedades
da
fala
possam
ser
representadas pela escrita.
- Conhecer as letras do alfabeto e seus
nomes.
- Compreender que as palavras são
compostas por sílabas e que é preciso
registrar cada uma delas.
- Compreender que as sílabas são formadas
por unidades menores.
- Compreender que, a cada fonema,
corresponde uma letra ou conjunto de letras
(dígrafos), embora tais correspondências não
sejam perfeitas, pois são regidas também pela
norma ortográfica.
- Compreender que as sílabas variam quanto
à composição e número de letras.
- Compreender que, em cada sílaba, há ao
menos uma vogal.
- Compreender que a ordem em que os
fonemas são pronunciados corresponde à
ordem em que as letras são registradas no
papel, obedecendo, geralmente, ao sentido
esquerda – direita.
- Comparar palavras quanto às semelhanças
gráficas e sonoras, às letras utilizadas, à
ordem de aparição delas.
Consolidar
as
correspondências
grafofônicas, conhecendo todas as letras e
suas correspondências sonoras.
- Ler e escrever palavras com fluência,
mobilizando, com rapidez, o repertório de
correspondências grafofônicas já construído.
Fonte: CEEL (2009)

Títulos dos jogos
Bingo dos Sons Iniciais

Caça-Rimas

Dado Sonoro

Trinca Mágica

Batalha de Palavras

Mais Uma

Troca-Letras

Bingo da
Letra Inicial

Palavra
Dentro de
Palavra

Quem
Escreve Sou
Eu
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Nesse quadro, são relacionados os tipos de jogos com suas finalidades e
principais objetivos. Os autores deixam claro que a classificação adotada serve
apenas para fins didáticos de apresentação do trabalho. Nenhum material tem usos
restritos àqueles objetivos para os quais eles foram estudados (CEEL, 2009).
Cada jogo fonológico tem diferentes objetivos didáticos específicos para a
aprendizagem de algum aspecto da leitura e da escrita. A realidade de cada classe
deve ser considerada, para que o professor possa definir os objetivos e escolher o
jogo mais adequado, devendo, assim, organizar-se acerca das outras atividades,
com o propósito de que as crianças se apropriem de outros conhecimentos não
contemplados pelos jogos (CEEL, 2009). Grande parte dos alunos chega ao 3º ano
com muitas dificuldades na leitura e escrita, necessitando, muitas vezes, introduzir,
aprofundar ou consolidar seus conhecimentos. Dessa forma, os jogos fonológicos
vêm a ser mais uma estratégia em sala de aula que favorece o desenvolvimento das
habilidades leitoras e escritoras de “todos” os alunos, independentemente da fase de
escrita em que se encontram. Por essa razão, cabe ao professor decidir quais jogos
devem ser utilizados e que intervenções devem fazer parte desse contexto.
Sabendo da importância que o lúdico tem na aprendizagem, resolvi aproveitar
esse material disponível na escola para aplicar muitos desses jogos a meus alunos
do 2º ano. Para isso, durante o período de dois meses aproximadamente, fui
registrando em vídeo o desenvolvimento da consciência fonológica em atividades
lúdicas (caixa dos 10 jogos) com pequenos grupos e grupos maiores, criando
condições propícias, até mesmo necessárias, para a apropriação do sistema
alfabético, observando as dificuldades e avanços dos grupos e alunos durante esse
processo, intervindo apenas quando necessário. Procurei deixar claras as regras de
cada jogo para que os alunos pudessem fazer uma reflexão sobre sua utilização,
avançando aos poucos devido a suas capacidades cognitivas e também à sua
interação com os colegas.
Observei, então, que, em alguns jogos, foi possível fazer algumas variações
que considerei necessárias, sempre procurando buscar meus objetivos didáticos
mais relacionados ao perfil das crianças ou grupo. Nos momentos em que a
intervenção se faz necessária, é importante que o aluno perceba os “sons” ou “som”
que corresponde à determinada palavra, ou seja, perceber o som de cada
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“pedacinho”. Posteriormente, na realização de um ensino mais sistemático, o
professor

deve

organizar

atividades

que

possam

dar

continuidade

ao

aprofundamento desses saberes.
Durante a realização dos jogos, o professor pode perceber claramente alguns
alunos que ainda se encontram em outro nível de compreensão sobre a escrita, de
modo que esses alunos retomam reflexões que, sozinhos e anteriormente, não
conseguiam resolver (CEEL, 2009).
Os autores colocam várias sugestões de encaminhamento didático (objetivos
didáticos, público-alvo, sugestões de encaminhamento, dicas ao professor) para
cada jogo no manual da caixa de jogos, lembretes indispensáveis para a
participação dos alunos na brincadeira, assim como dicas ao professor (reflexões
que ajudam o profissional a entender melhor os usos que farão deles). A partir
dessas dicas, é possível fazer variações do jogo, com diferentes níveis de
dificuldades (ou com outros materiais que possa produzir).

Além de orientações

didáticas ao professor, são apresentadas no manual as instruções de como jogar.
Dessa forma, acaba sendo mais um tipo de gênero textual a ser utilizado em sala de
aula, de maneira que ajudam a desenvolver nos alunos a se familiarizar com a
instruções de jogos. As cartelas das instruções do jogo são organizadas em cinco
partes, como destaca a figura a seguir.
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Figura 20 – Instruções dos jogos (CEEL, 2009).

As instruções do jogo acima não apresentam relação direta com o objetivo
didático do professor, no entanto, durante minha prática, aproveitei o repertório de
palavras para desenvolver a evolução da aprendizagem dos alunos na leitura e na
escrita, pois, a meu ver, a utilização de “palavras” (em que se trabalham
semelhanças e diferenças sonoras), como no caso dos jogos fonológicos, pode ser
bem explorado pelo professor para sistematizar o ensino, proporcionando progresso
em suas inferências leitoras e escritoras. Segundo Morais, Leite e Kolinsky (2013, p.
18), no início da leitura, seu nível é determinado essencialmente pelo grau de
habilidade de identificar palavras escritas. “Quem ainda não sabe identificar as
palavras escritas, isto é, quem ainda não lê, não pode entender o texto”. Portanto,
de início, é o nível de habilidade de identificação das palavras que, sobretudo,
diferencia os tipos de leitores. Para Soares, à medida que a criança lê muito, vai
memorizando a forma das palavras, ensina a si mesma na medida em que começa a
generalizar e a memorizar palavras. Então, pelo autoensino, ela passa dessa fase
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de sílaba/sílaba – fonema/fonema para palavra como um todo com o auxílio de
muita leitura, de muito contato com a escrita (SOARES, 2007ab).
Os jogos podem ser utilizados com os alunos individualmente, em duplas, ou
mesmo em pequenas ou grandes equipes, dependendo da quantidade de crianças
na sala e como foi a estratégia pensada pelo professor para cada jogo. Quando
trabalhados individualmente, vêm também a ser bem produtivos com objetivos
definidos ao perfil de cada um (CEEL, 2009). Cabe ao professor mediar as soluções
e verbalizações das crianças durante o jogo. Assim se torna relevante lembrar que:
[...] pequenas intervenções, formuladas em forma de perguntas
(por exemplo, “o que a palavra casa e a palavra cavalo têm de
parecido no começo?) ou ajudas bem pontuais (“conte
novamente com os dedinhos quantos pedaços você pronunciou
na palavra borboleta”) servem de suporte para o aluno
potencializar sua capacidade de reflexão e resolver
corretamente o jogo (CEEL, 2009, p. 29).

Pode ser conveniente que o professor registre todas as “dicas” adicionais que
fazem parte de seu saber profissional na utilização de cada jogo, para, assim, ter a
oportunidade de socializar com seus colegas de profissão. As trocas propiciam
reflexões diferenciadas que podem colaborar em novas estratégias mais bem
definidas.
3.1 Público-alvo
Os jogos foram aplicados em alunos matriculados no 2º ano do ensino
fundamental, podendo ser também utilizados com os do 1º e 3º anos, ou seja,
durante o ciclo de alfabetização.
3.2 Descrição e aplicação dos jogos com os alunos
Aqui consta a descrição e aplicação dos jogos com os alunos do 2º ano (fase
fonológica) e alguns encaminhamentos didáticos para as crianças que ainda estão
na fase inicial de consciência fonológica. A atividade pode ser acompanhada
paralelamente com o vídeo de alguns jogos gravados durante sua realização em
sala de aula (ANEXO H).
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JOGO 1: BINGO DOS SONS INICIAIS

Figura 21a – Caixa do jogo Bingo dos Sons Iniciais (Própria autoria)

Figura 21b – Regras e Repertório de palavras do jogo Bingo dos Sons Iniciais (CEEL, 2009)
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Objetivos didáticos
 Comparar palavras quanto às semelhanças sonoras (nas sílabas iniciais);
 Perceber que palavras diferentes possuem partes sonoras iguais;
 Identificar a sílaba como unidade fonológica;
 Desenvolver a consciência fonológica por meio da exploração dos sons
das sílabas das palavras (aliteração).
 Consolidar a leitura de palavras e aprofundamento da escrita dos alunos.
Público-alvo
Alunos em processo de alfabetização, sobretudo os que precisam aprofundar
ou consolidar seus conhecimentos, percebendo que a palavra é constituída de
significado e sequência sonora, e que é necessário refletir sobre as propriedades
sonoras das palavras, desenvolvendo a consciência fonológica (CEEL, 2009, p. 32).
Sugestões de encaminhamento de acordo com minha própria prática
Após a leitura das regras do jogo pelo professor, os alunos podem ler todas
as palavras que constam em suas cartelas, pois, neste grupo, são crianças já
consideradas alfabéticas. Nesse jogo, são analisadas as aliterações (sons
semelhantes) nas primeiras sílabas das palavras. Todos os alunos conseguiram
identificar as palavras que tinham o “mesmo som inicial”, associadas às figuras e
palavras diferentes e, sem muita dificuldade, ou seja, sem intervenção direta do
professor. Durante a realização do jogo, os alunos podem vir a repetir as palavras
ditadas para se apropriar com mais segurança da semelhança do som inicial que
precisam identificar pela figura ou palavra escrita em suas cartelas. Em um
determinado momento, uma palavra como “praça” é lida pelo professor, e todos os
alunos deste grupo já conseguem perceber os fonemas e que existe uma letra
“intrusa”.
De acordo com Soares, a letra “intrusa” pode ser uma metáfora utilizada para
fazer a criança perceber existir um som novo que entrou, que se intrometeu numa
sílaba CV (consoante/vogal). Isso é um grande avanço: perceber o fonema.
(SOARES, 2007abcde). No caso de palavras ditadas com a letra “intrusa”, o
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professor deve estar atento, porque observando palavras como “elástico”, o aluno
poderá achar que a palavra “estrela” apresenta o mesmo som inicial. Nesse caso,
cabe a intervenção do professor, pois a palavra “elástico” não apresenta o mesmo
som inicial da palavra “estrela”. O mesmo pode acontecer com a palavra
“margarida”, em que o som inicial pode ser confundido com a palavra “maçã”, por
exemplo. Para auxiliar o processo de aprendizagem durante o jogo, é importante
que o professor tenha em mãos o repertório de palavras ou esteja bem atento ao
som inicial que o aluno está associando para, se necessário, intervir. A leitura e a
escrita podem ser trabalhadas posteriormente com a ajuda do repertório de palavras
utilizado no jogo: ditado, registro no caderno, leitura, formação de palavras/frases e
pequenos textos (orais/escritos).
Todas as palavras podem ser aproveitadas para que as atividades se
desenvolvam durante o processo de aprendizagem de leitura e escrita dos alunos.
Dessa forma, o desenvolvimento do sistema de escrita vai se consolidando pouco a
pouco.
A leitura de poemas pode completar essa atividade, pois o nível de
consciência fonológica dos alunos já está mais amadurecido para perceber as
aliterações lidas nesse tipo de gênero. O professor deve ser criativo e estar certo de
seus objetivos para elaborar diferentes propostas com esse tipo de atividade. No
caso de existirem crianças no grupo que ainda não alcançaram esse nível de
consciência fonológica, estas conseguem ir aos poucos evoluindo e organizando seu
pensamento. Assim, visualizam uma figura de cada vez e, posteriormente, procuram
a escrita da palavra na cartela com ajuda dos colegas que repetem o nome da figura
com o mesmo “som inicial”. Então, vai associando o mesmo som inicial ditado pelo
professor com a figura da cartela. Todas as fichas da cartela, além de mostrar a
figura, também apresentam a escrita das palavras. Muitas vezes, esse processo de
evolução acontece com ajuda dos colegas ou com intervenção do professor.
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Figura 22 – Aplicação do jogo Bingo dos Sons Iniciais em sala

JOGO 2: CAÇA-RIMAS

Figura 23a – Caixa do Jogo Caça Rimas
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Figura 23b - Regras e Repertório de palavras do jogo Caça-Rimas

Objetivos didáticos
 Compreender que as palavras são compostas por unidades sonoras;
 Perceber que palavras diferentes podem apresentar partes sonoras
iguais, no final;
 Desenvolver a consciência fonológica, por meio da exploração de rimas;
 Comparar palavras quanto às semelhanças sonoras;
 Consolidar a leitura de palavras e aprofundamento da escrita dos alunos.
Público-alvo
Alunos em processo de alfabetização, sobretudo os que precisam aprofundar
ou consolidar seus conhecimentos, perceber que a palavra é constituída de
significado e sequência sonora e que precisam refletir sobre as propriedades
sonoras das palavras, desenvolvendo a consciência fonológica (CEEL, 2009, p. 38).
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Sugestões de encaminhamento de acordo com minha própria prática
Após a leitura das regras do jogo pelo professor, há a distribuição das cartelas
e figuras em partes iguais. Os alunos tiveram alguns minutos para ler as palavras de
suas figuras e cartelas. Após esse procedimento, todos começaram a ler e procurar
suas rimas. Os alunos já conhecem esse tipo de jogo e facilmente conseguiram
acertar as rimas, uma vez que todos são alfabéticos e já conseguem ter um nível
satisfatório de consciência fonológica. Assim, o professor poderá finalizar com a
leitura das rimas para que os alunos possam socializar seus saberes e consolidar
seus conhecimentos de leitura, associados ao desenvolvimento de consciência
fonológica. Outras atividades de leitura e escrita podem ser elaboradas pelo
professor como o registro, ditado, leitura, forme-palavras, frases e pequenos textos
(orais/escritos) com as palavras do repertório ou outras que rimem.
No caso desse grupo, não encontraram dificuldades de “caçar” as rimas em
suas cartelas, por estarem bem familiarizados com esse tipo de jogo. Por outro lado,
quando a criança ainda tem que perceber os sons, o trabalho em duplas com
crianças de níveis diferentes vem auxiliar no processo de desenvolvimento de
consciência fonológica,

podendo,

desse

modo,

avançar em suas etapas

psicogenéticas. Esses casos necessitam da mediação do professor. É importante
que o professor considere que, quando a criança começa a perceber a segmentação
da palavra, ela já usa tantas letras quantas sílabas a palavra tem. Nessa fase, ela é
silábica porque escreve uma letra para cada sílaba, mas um silábico não fonetizado,
ou seja, que não percebe a relação com a palavra; ela põe qualquer letra sem
observar sua relação com o som (silábico sem valor sonoro): para ela, não tem valor
sonoro essa letra. Esse caminho é lento (processo de descoberta), leva um tempo
para a criança notar que a palavra é som, dos sons segmentados, que a letra
registra o som.
Nessa fase, o objetivo é ajudar a criança a identificar uma letra que
represente um dos sons da sílaba, ou seja, deve-se orientá-la para que avance à
fase silábica com valor sonoro. O professor pode realçar os sons das sílabas para
que a criança perceba e identifique a letra que os representa (no caso do jogo caçarimas). (SOARES, 2007ab).
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JOGO 3: DADO SONORO

Figura 24a – Caixa do jogo Dado Sonoro

Figura 24b - Regras e Repertório de palavras do jogo Dado Sonoro.
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Objetivos didáticos
 Compreender que as palavras são compostas por unidades sonoras;
 Perceber que palavras diferentes apresentam partes sonoras iguais;
 Identificar a sílaba como unidade fonológica;
 Identificar a sílaba como unidade das palavras orais;
 Comparar palavras quanto às semelhanças sonoras;
 Desenvolver a consciência fonológica por meio da exploração dos sons
iniciais das palavras (aliteração);
 Consolidar a leitura de palavras e aprofundamento da escrita dos alunos.
Público-alvo
Alunos em processo de alfabetização, sobretudo os que precisam aprofundar
ou consolidar seus conhecimentos, percebendo que a palavra é constituída de
significado e sequência sonora, precisando refletir sobre as propriedades sonoras
das palavras, a fim de desenvolver a consciência fonológica (CEEL, 2009, p. 42).
Sugestões de encaminhamento de acordo com minha própria prática
Leitura das regras do jogo pelo professor. Antes do início do jogo, as crianças
podem fazer uma leitura das palavras que se encontram nas fichas. Esse
procedimento auxilia a identificação das aliterações encontradas nas palavras
durante o jogo. Os alunos percebem que a palavra é composta por segmentos
sonoros e que estes podem se repetir em palavras diferentes. É importante o aluno
descobrir que o que notamos (representamos), ou seja, que, para escrever,
precisamos centrar atenção nesses segmentos. Os alunos também são estimulados
a refletir sobre a forma escrita. Outra variante do jogo pode ser a brincadeira do
“jogo da memória” (procurar palavras com o mesmo som inicial). Essa variante
necessita da organização em duplas.
Alguns alunos podem vir a ter algumas dificuldades, porque estão no
processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Muitas crianças, quando avançam

312

para a fase silábica com valor sonoro, já colocam uma letra (que é um fonema) para
cada sílaba, sendo importante nos momentos de “descoberta”, que o professor peça
para a criança contar os pedacinhos da palavra. Geralmente ela registra apenas as
vogais, tendo em vista que vem a ser o som que se destaca na nossa língua e na
nossa grafia. Em outros casos, pode colocar as letras do nosso alfabeto que são
aquelas mesmas sílabas que focalizam o fonema, ajudando a criança a fazer essa
relação. Ex.: a letra “p” de pedreiro. Em outras letras, o fonema está na segunda
sílaba, por exemplo, o “f”, o que mostra que não são todas letras iguais no processo
de alfabetização para trabalhar com a criança. Algumas no mesmo momento ajudam
a avançar nessa relação do som com a escrita (SOARES, 2007ab). Outras
atividades de leitura e escrita podem ser elaboradas pelo professor como o registro,
ditado, leitura, forme palavras, frases e pequenos textos (orais/escritos) com as
palavras do repertório ou outras que se iniciem com o mesmo som.
JOGO 4: TRINCA MÁGICA

Figura 25a – Caixa do jogo Trinca Mágica
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Figura 25b - Regras e repertório de palavras do jogo Trinca Mágica

Objetivos didáticos
 Compreender que as palavras são compostas por unidades sonoras;
 Perceber que palavras diferentes podem apresentar partes sonoras
iguais no final;
 Desenvolver a consciência fonológica, por meio da exploração de rimas;
 Comparar palavras quanto às semelhanças sonoras;
 Consolidar a leitura de palavras e aprofundamento da escrita dos alunos.
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Público-alvo
Alunos em processo de alfabetização, sobretudo os que precisam aprofundar
ou consolidar seus conhecimentos na leitura e escrita, percebendo que a palavra é
constituída de significado e sequência sonora e que precisam refletir sobre as
propriedades sonoras das palavras, desenvolvendo a consciência fonológica (CEEL,
2009, p. 47).
Sugestões de encaminhamento de acordo com minha própria prática
Leitura das regras do jogo. Inicialmente as crianças familiarizam-se com as
figuras e procuram descobrir os sons dos pedacinhos das palavras. No começo, os
alunos apresentam alguma dificuldade na procura dos sons semelhantes, mas, aos
poucos, vão evoluindo e adquirindo mais habilidade em suas descobertas.
Posteriormente pode-se iniciar o jogo. Todos os alunos apresentaram bastante
facilidade na identificação do mesmo som no final das palavras e conseguiram
formar suas “trincas”, ou seja, todos desse grupo apresentaram bom nível de
consciência fonológica na realização do jogo. Esse jogo apresenta um pequeno
repertório de palavras que poderá ser explorado pelo professor em diversas
atividades de alfabetização como, por exemplo: contar os sons das palavras com
palmas, circular as rimas encontradas, ler/escrever as palavras do repertório entre
outras atividades. Alguns alunos podem vir a ter algumas dificuldades, visto estarem
no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Para que avancem, é
necessário que o trabalho consista em levá-los a identificar outros fonemas da
sílaba. A partir desse momento, cada criança poderá avançar para a fase silábico
alfabética, na qual reconhece os sons e sabe como representá-los. Para que esse
processo ocorra de fato, é fundamental que a criança se escute falando os sons das
sílabas, ou seja, a consciência do som precede sua representação escrita.
O professor deve ajudar o aluno a organizar seu pensamento. Um dos
procedimentos é fazer com que a criança leia o que escreveu. Assim, já começa a
perceber que há mais sons na sílaba do que estava pensando. Muitas crianças
começam a perceber os vários sons contidos nas sílabas, no entanto, existem sons
muito parecidos. Para pronunciar p/b apresentam dificuldades, assim como f/v e d/t
por exemplo. Outro exemplo pode ser a letra “z”, a forma da letra e o som que ela
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representa, o som da “abelhinha” por exemplo.

Quando a criança começa a

perceber que há mais sons, avança bastante. E finalmente chega à fase silábicoalfabética. Desse momento em diante, rapidamente chega ao alfabético (escrever
uma letra para cada fonema), porém, ainda não está ortográfica. Grande parte da
alfabetização vai por esse processo que precisa ser acompanhado pela consciência
fonológica e pelo conhecimento das letras (SOARES, 2007ab). Outras atividades de
leitura e escrita podem ser elaboradas pelo professor como o registro, ditado, leitura,
forme palavras, frases e pequenos textos (orais/escritos) com as palavras do
repertório ou outras que terminem com o mesmo som.
JOGO 5: BATALHA DE PALAVRAS

Figura 26a – Caixa do jogo Batalha de Palavras
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Figura 26b - Regras e Repertório de palavras do jogo Batalha de Palavras

Objetivos didáticos
 Compreender que as palavras são compostas por unidades sonoras
menores;
 Identificar a sílaba como unidade fonológica;
 Segmentar palavras em sílabas;
 Comparar palavras quanto ao número de sílabas;
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Público-alvo
Alunos em processo de alfabetização, sobretudo os que precisam aprofundar
ou consolidar seus conhecimentos na leitura e escrita e que precisam perceber que
a palavra é constituída de significado e sequência sonora, precisando refletir sobre
as propriedades sonoras das palavras, para desenvolver a consciência fonológica
(CEEL, 2009, p. 51).
Sugestões de encaminhamento de acordo com minha própria prática
Leitura das regras do jogo. Na batalha de palavras, a criança percebe, pela
contagem de suas palmas, a quantidade de sílabas que apresenta cada palavra. É
importante deixar os alunos perceberem a diferença na quantidade de sílabas entre
uma palavra e outra. Esse jogo amplia os conhecimentos de muitos alunos,
principalmente para os que acham que cada sílaba deve ser escrita com uma única
letra. Para os alunos que já se apropriaram do sistema alfabético pode-se pedir que
escrevam as palavras atentando para o número de letras e sílabas. Em caso de
dúvidas sobre a escrita de algumas delas, o professor pode intervir (CEEL, 2009, p.
52 e 53). É interessante notar que, quando a criança faz a contagem com as palmas,
ainda sente a necessidade de contar com os dedos. Nas palavras de Soares
(2007ab), há procedimentos para a criança compreender esse sistema abstrato que
é transformar sons em notações. Então, desde a educação infantil até o segundo
ano talvez, é apelar para aquilo que Piaget chamava de operações concretas, a
criança está na fase das operações concretas. Muitas vezes, ela sente a
necessidade de fazer a contagem espontaneamente mostrando os dedinhos, outra
vezes a intervenção do professor para esse procedimento se faz necessária (contar
com os dedinhos). É uma forma de concretizar a segmentação da palavra e, ao
mesmo tempo, associá-la com o sistema numérico. Posteriormente, passa a ser uma
operação cognitiva, mesmo as que inicialmente foram apoiadas em algo concreto.
Em outro momento, o professor pode elaborar atividades de escrita das palavras. A
consolidação dos conhecimentos dos alunos depende das diversas propostas de
intervenções elaboradas pelo profissional que atua com a sala. Este deve ter um
olhar tanto para os alunos que já avançaram como para aqueles que ainda precisam
rever outros conhecimentos não adquiridos anteriormente.
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JOGO 6: MAIS UMA

Figura 27a - Regras e repertório de palavras do jogo Mais Uma
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Figura 27b – Caixa do jogo Mais Uma.

Objetivos didáticos
 Compreender que as sílabas são formadas por unidades menores e que
a cada fonema corresponde uma letra ou conjunto de letras (dígrafos);
 Compreender que as sílabas variam quanto ao número de letras;
 Compreender que, se acrescentarmos uma letra em uma palavra, esta se
transforma em outra palavra;
 Compreender em que a ordem em que os fonemas são pronunciados
corresponde à ordem em que as letras são registradas no papel,
obedecendo, geralmente, ao sentido esquerda-direita;
 Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças sonoras
entre elas;
 Conhecer as letras do alfabeto e seus nomes.
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Público-alvo
Alunos que estejam em processo de alfabetização, sobretudo os que
precisam aprofundar e consolidar seus conhecimentos, mas não compreendam,
ainda, alguns princípios do sistema, como o de que é necessário representar todos
os segmentos sonoros por meio de letras, ou de que as letras precisam ser
dispostas em uma ordem equivalente à emissão dos fonemas. É um jogo
interessante também para os alunos que, embora compreendam tal princípio, não
tenham ainda consolidado as correspondências grafofônicas. Esses alunos já devem
ser capazes de perceber que a escrita tem relação com a pauta sonora (CEEL,
2009, p. 56).
Sugestões de encaminhamento de acordo com minha própria prática
Leitura das regras do jogo. Os alunos inicialmente familiarizam-se com as
palavras tanto da cartela como das fichas. Nelas falta uma letra para formar uma
palavra diferente. As crianças desse grupo conhecem bem as letras do alfabeto e
seu respectivo som para identificar qual a letra que pode ser colocada para formar
outra palavra. É importante que os alunos sempre leiam as palavras que formaram,
comparando-as com as da cartela do jogo e, assim, consolidando a correspondência
fonema/grafema. Nessa atividade lúdica, os alunos, além de perceber que as
palavras são constituídas de unidades silábicas, são levados a refletir sobre os
fonemas e suas relações com as letras. Essa reflexão exige um esforço e um
conhecimento mais elaborado de consciência fonológica, ou seja, a consciência
fonêmica. No caso, quando o aluno não conseguir acertar a identificação da letra,
poderá pedir ajuda ao colega seguinte, uma vez que essa é uma forma de socializar
o jogo. Todas as regras do jogo podem ser alteradas no início pelo professor, pois
depende muito de seu objetivo. Esse jogo pode ser trabalhado em duplas, para que
um pode auxiliar o outro nas descobertas. O professor, por meio das duplas, pode
estimular a ampliação dos conhecimentos daquele que ainda está no início de
desenvolvimento de consciência fonológica, mas precisa estar atento para intervir
nos procedimentos, sempre que necessário.
Dada a importância desse tipo de conhecimento, podem ser desenvolvidas
atividades semelhantes com todo o grupo, pois os alunos que ainda não consigam
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dar conta da tarefa sozinhos, “ao refletirem junto com o professor podem passar a
perceber quais são as unidades linguísticas que precisam ser objeto de atenção na
aprendizagem da escrita e podem realizar algumas correspondências grafofônicas”
(CEEL, 2009, p. 57).
Outras atividades de leitura e escrita podem ser elaboradas pelo professor
como o registro, ditado, leitura, forme palavras, frases e pequenos textos
(orais/escritos) com as palavras do repertório ou outras que iniciem com o mesmo
som.
JOGO 7: BINGO DA LETRA INICIAL

Figura 28a – Caixa do jogo Bingo da Letra Inicial
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Figura 28b - Regras do jogo Bingo da Letra Inicial

Objetivos didáticos
 Conhecer o nome das letras do alfabeto;
 Compreender que as sílabas são formadas por unidades menores;
 Compreender que, via de regra, a cada fonema corresponde uma letra ou
um conjunto de letras (dígrafos);
 Identificar o fonema inicial das palavras;
 Estabelecer correspondências grafofônicas (letra inicial e fonema inicial);
 Comparar palavras que apresentam unidades sonoras semelhantes;
 Perceber que palavras que mostram uma mesma sequência de sons
tendem a ser escritas com a mesma sequência de letras.
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Público-alvo
Alunos em processo de alfabetização que ainda não compreendam alguns
princípios do sistema alfabético de escrita, tal como o de que há unidades sonoras
menores que as sílabas; ou mesmo os que, embora tenham tal compreensão,
precisem consolidar as correspondências grafofônicas (CEEL, 2009, p. 65).
Sugestões de encaminhamento de acordo com minha própria prática
Leitura das regras do jogo. O bingo da Letra Inicial é um jogo em que o aluno
precisa compreender que as palavras são compostas por unidades menores. Todos
os alunos já conseguem perceber o fonema e não encontram dificuldade, podendo
consolidar seus conhecimentos. É importante que conheçam o nome das letras do
alfabeto e consigam identificar a letra inicial das palavras. Segundo Soares
(2007ab), o desenvolvimento da criança no processo da língua escrita, desde a fase
icônica até se tornar alfabética e depois ortográfica, está intimamente ligado ao
desenvolvimento da consciência fonológica, desenvolvimento psicogenético e o
conhecimento das letras. O educador deve levar em conta esses três tipos de
desenvolvimento para planejar suas ações e intervenções.
No caso de alunos que ainda estão com dificuldades de conhecer as letras do
alfabeto o jogo também vem colaborar para que avancem em seus conhecimentos,
com a necessária mediação do professor.
Quando a criança começa a escrever as sílabas com valor sonoro, o
professor começa a trabalhar com as crianças o desenvolvimento da consciência
fonêmica. Nesse momento, é fundamental que a criança exercite a discriminação
auditiva. O aluno também vai compreender que existem palavras com uma mesma
sequência de sons e que se diferenciam apenas no fonema inicial. Não adianta
conhecer a letra como um desenho na página, mas a letra correspondendo a um
som (SOARES, 2007ab).
Outras atividades de leitura e escrita podem ser elaboradas pelo professor
como o registro, ditado, leitura, forme palavras, frases e pequenos textos
(orais/escritos) com as palavras do repertório ou outras que se iniciem com o mesmo
som.
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JOGO 8: TROCA LETRAS

Figura 29a - Regras e Repertório de palavras do jogo Troca Letras

Figura 29b – Caixa do jogo Troca Letras

325

Objetivos didáticos
 Conhecer as letras do alfabeto e seus nomes;
 Compreender que as sílabas são formadas por unidades menores;
 Compreender que cada fonema corresponde a uma letra ou um conjunto
de letras (dígrafos);
 Compreender que, se trocarmos uma letra, transformamos uma palavra
em outra;
 Compreender que a ordem em que os fonemas são pronunciados
corresponde à ordem em que as letras são registradas no papel,
obedecendo, geralmente, ao sentido esquerda-direita;
 Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças sonoras
entre elas;
 Estabelecer correspondências grafofônicas.
Público-alvo
Alunos em processo de alfabetização, mas que não compreendam alguns
princípios do sistema, como o de que duas palavras diferentes são escritas com
letras diferentes e o de que a substituição de uma única letra transforma uma
palavra em outra. É uma atividade interessante também para crianças que já
detenham tal conhecimento, mas que ainda não tenham consolidado as
correspondências grafofônicas. Esses alunos já devem ser capazes de perceber que
a escrita tem relação com a pauta sonora (CEEL, 2009, p. 60-61).
Sugestões de encaminhamento de acordo com minha própria prática
Esse jogo foi utilizado individualmente em sala de aula em momentos
propícios, pois com o auxílio da troca de letras, muitos alunos foram aprofundando
seus conhecimentos. É importante ressaltar que o professor pode aproveitar a
utilização de jogos para explorar seus objetivos, principalmente com aqueles que
estão em fase de transição de seu desenvolvimento psicogenético e a consciência
fonológica auxiliando nesse percurso. As duplas organizadas também são muito
produtivas, em razão de que alunos em uma fase mais avançada podem colaborar
com seus colegas em suas descobertas.
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JOGO 9: PALAVRA DENTRO DE PALAVRA

Figura 30a – Caixa do jogo Palavra Dentro de Palavra
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Figura 30b - Regras e repertório de palavras do jogo Palavra dentro de Palavra

Leitura das regras do jogo. Inicialmente os alunos podem ler as palavras das
fichas azuis que foram distribuídas. Esse procedimento faz com que tenham mais
segurança na execução do jogo. Os alunos não encontraram muitas dificuldades
para analisar as palavras contidas em outras. Assim:
[...] O jogo proporciona aos alunos analisar as partes que
compõem as palavras. Para isso os estudantes decompõem
cada palavra. As atividades de composição e decomposição
possibilitam a análise e síntese das palavras, favorecendo a
reflexão sobre como as palavras são formadas por segmentos
menores (sílabas e fonemas) e como tais segmentos são
utilizados para a produção de novas palavras, proporcionando
a reflexão sobre as correspondências entre o oral e o escrito
(CEEL, 2009, p. 70).

Soares (2007abcde) afirma que das palavras as crianças descobrem as
sílabas e, a partir delas, formam novas palavras, escrevem essas palavras e a partir
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delas, escrevem frases e das frases produzem textos. A escrita de palavras, frases e
textos representa um conjunto que podemos chamar de produção de textos. Outras
atividades de leitura e escrita podem ser elaboradas pelo professor como o registro,
ditado, leitura, forme palavras, frases e pequenos textos (orais/escritos) com as
palavras do repertório ou outras que finalizem com o mesmo som. Sob esse aspecto
a autora relata o texto e as atividades a partir dele para se trabalhar a alfabetização.
O texto leva às as atividades para a produção de texto. Daí existir a integração entre
alfabetização e letramento. Isso é que faz com que os dois processos se
desenvolvam (alfabetização e letramento) simultaneamente, mas para cada um
deles há uma especificidade, sendo assim utilizados vários métodos para cada um
desses componentes (SOARES, 2007abcde). Os alunos podem sugerir variações
para os jogos. A discussão sobre o que aprenderam também pode proporcionar
bons momentos para o desenvolvimento do vocabulário e expressão oral dos
alunos.
JOGO 10: QUEM ESCREVE SOU EU

Figura 31a – Caixa do jogo Quem Escreve Sou Eu.
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Figura 31b - Regras e repertório de palavras do jogo Quem Escreve Sou Eu.

Objetivos didáticos
 Consolidar as correspondências grafofônicas, conhecendo as letras e
suas correspondências sonoras;
 Escrever palavras com fluência, mobilizando, com rapidez, o repertório
de correspondências grafofônicas já construído.
Público-alvo
Alunos que estão em processo de alfabetização e que já tenham consolidado
algumas correspondências grafofônicas, mas que ainda precisem refletir sobre todas
as correspondências a serem registradas na escrita das palavras.
Sugestões de encaminhamento de acordo com minha própria prática
Leitura das regras do jogo. Aproveitei no início para orientar que as fichas de
correção não devem ser olhadas e precisam ficar dentro da caixa até o momento
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certo de serem utilizadas. A correção não foi feita durante a realização do jogo, uma
vez que um dos principais objetivos é a autocorreção de suas produções. Os alunos
alfabéticos conseguiram organizar bem seu pensamento com todos os fonemas
contidos em cada palavra. Outras crianças, ainda em fase de transição, refletiam
sobre as unidades sonoras e suas correspondências gráficas para que fosse
possível escrever as palavras. Assim, faziam seus registros de acordo com o nível
de consciência fonológica e desenvolvimento psicogenético de cada um. É
importante, “que saberes relativos à ortografia que exijam dos alunos compreender
regras específicas sejam enfocados apenas quando os alunos já tiveram se
apropriando do sistema alfabético de escrita”. O documento ainda ressalta que o
alfabeto móvel pode ser utilizado para as crianças com níveis de escrita iniciais
(CEEL, 2009, p. 76).
Após as atividades lúdicas, o professor precisa levar em conta que alfabetizar
e letrar caminham juntos o tempo todo. No caso dos jogos, o texto (regras do jogo)
vem iniciar a proposta lúdica.
Alfabetizar é apropriar-se do sistema de escrita e, letrar-se é desenvolver
habilidades de uso desse sistema em práticas reais escolares, sociais de leitura e de
produção textual. Isso só acontece se colocarmos o texto como pilar de todas as
atividades. A leitura, a compreensão, a escolha das palavras a serem trabalhadas e
a escrita, ou seja, todas as atividades de conhecimento das letras e consciência
fonológica no contexto do desenvolvimento psicogenético devem partir de textos.
Deve-se aproveitar a literatura infantil e a biblioteca escolar como base nesse
processo de aprendizagem (SOARES, 2007abcde).
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