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Prefácio

Fazer o prefácio de um livro organizado pelo Fórum Estadual de Alfa-
betização do Rio de Janeiro, com abordagens tão críticas e ricas, é constatar 
que as ações desse Fórum são resultado de um processo de mobilização que 
possivelmente foi reforçado por uma política pública, o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, que estabeleceu alguns direitos negados aos al-
fabetizadores brasileiros, como o direito à formação quase universal e de qua-
lidade para os professores.

No entanto, embora as políticas no plano federal tenham um grande 
alcance, principalmente quando são contínuas, outras instituições, como uni-
versidades, sistemas de ensino e escolas, não podem depender apenas de uma 
política para refletir, construir conhecimento e desenvolver práticas de alfa-
betização. Além das instituições, são os sujeitos, pesquisadores, formadores, 
gestores, docentes e alunos que estabelecem, em seu cotidiano, as redes de 
continuidade e de trocas solidárias. 

Reforço esse aspecto porque somos seres políticos atuando no cotidia-
no da alfabetização, com vários pontos de vista em comum, firmados a partir 
tensões e discussões empreendidas de forma democrática e participativa. No 
entanto, as políticas governamentais mudam conforme os interesses partidá-
rios e ideológicos e, se elas se fundam em pressupostos com os quais não con-
cordamos, por uma questão de finalidade política da educação e da alfabeti-
zação, temos que criar estratégias e táticas/práticas que possibilitem dialogar 
com outros em torno da alfabetização, numa relação dialógica e horizontal, 
conforme pressupostos do FEARJ. 

Não é coincidência o fato de termos tantos fóruns de alfabetização 
recém-criados no momento de crise da democracia e, especialmente, da cria-
ção uma secretaria de alfabetização no governo federal em 2019. As primeiras 
ações e discursos dessa secretaria mostraram um rompimento com as políticas 
que vinham sendo implementadas, com as continuidades necessárias para ava-
liação do seu alcance e com vários dos nossos saberes científicos e pedagógi-
cos. No entanto, essas ações repercutiram em mobilização de um conjunto de 
instituições e sujeitos, no enfrentamento contra a redução da alfabetização, 
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considerada pela via da unicidade de métodos e com concepções voltadas, de 
forma predominante, apenas para habilidades cognitivas. 

Os pesquisadores, gestores e professores sabem que a alfabetização é 
uma problemática complexa e, por isso, não é uma variável independente de 
outras conquistas sociais. Analisando o processo de mobilização em torno da 
alfabetização, temos como ponto comum considerá-la em sua complexidade e 
como um direito social a ser garantido. Com base nessas concepções, fazemos 
nossa resistência. 

Os textos que compõem este livro mostram a diversidade no modo 
de considerar as políticas, os temas e as práticas de alfabetização, ou melhor, 
tematizam de forma rica as políticas públicas, o currículo e a docência na alfa-
betização. Diverso também é o perfil dos autores: graduandos, professores da 
educação básica, pesquisadores. Esse mosaico tão denso de saberes mostra que 
estamos em alerta, que produzimos conhecimentos continuamente e, por isso, 
temos que colocar a público resultados de pesquisa e práticas, abordando a for-
mação de alfabetizadores, as metodologias que consideram relações possíveis 
entre conhecimento fonológico, literatura, letramento, entre outras questões. 
Além disso, os textos mostram que é necessário enfrentar problemas e tensões 
no campo pedagógico, como aqueles referentes à idade para alfabetizar e à 
transição entre educação infantil e ensino fundamental. Tudo isso pode ser 
considerado a partir de um olhar atento para os aprendizes, pois ensinamos a 
ler e escrever a sujeitos com pertencimento social e cultural, que se apropriam 
da cultura letrada conforme oportunidades negadas ou oferecidas. 

Que os conhecimentos apresentados neste livro inspirem professores, for-
madores, pesquisadores e ajudem, sobretudo, a qualificar novas políticas públicas. 

isabel Cristina Alves da silva Frade
Professora titular da FAE-UFMG 

Pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita – FAE-UFMG
Presidente da Associação Brasileira de Alfabetização – Gestão 2017/2019 
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Apresentação: “Um sonho possível – FEARJ”

Sonhar mais um sonho impossível

Lutar quando é fácil ceder

Vencer o inimigo invencível

Negar quando a regra é vender

[...]

É minha lei, é minha questão

Virar esse mundo, cravar esse chão

[...]

Quantas guerras terei que vencer

Por um pouco de paz

E amanhã se esse chão que eu beijei

For meu leito e perdão

Vou saber que valeu

Delirar e morrer de paixão

E assim, seja lá como for

Vai ter fim a infinita aflição

E o mundo vai ver uma flor

Brotar do impossível chão

Maria Bethânia, 1975

Como a música de Maria Bethânia, citada acima, este livro é um so-
nho, um sonho antes impossível que agora pode ser compartilhado com to-
dos: é como “a flor brotar do impossível chão”. Tanta luta e união tornaram 
possível “virar esse mundo, cravar nesse chão”, essencialmente graças à parti-
cipação de professores do ensino básico e superior, pesquisadores, estudantes 
de graduação e pós-graduação que têm como questão a busca por um lugar 
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para discutir alfabetização. Parafraseando Bethânia, o sonho nasceu após o 
I Encontro do Fórum Estadual de Alfabetização do Rio de Janeiro (FEARJ), 
que aconteceu no dia 28 de novembro de 2018, no Salão Pedro Calmon, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a temática “Atualidade na 
Alfabetização: Autoria de Processos Pedagógicos”. Tivemos nesse dia as con-
ferências de Maria Cristina Corais e Marlene Alves de Carvalho, como também 
a apresentação de trabalhos em formato de pôster de professores da educa-
ção básica, estudantes de graduação e pós-graduação. Foi um dia de muitas 
aprendizagens que se desdobrou nesta “flor” que tem em suas mãos.

É importante destacar que esta obra tem a pretensão de horizonta-
lizar os saberes, as experiências e os conhecimentos em torno da alfabetiza-
ção, sobretudo a maneira como os organizadores, em parceria com os autores 
de cada texto, decidiram compor, costurar cada capítulo como uma rede, um 
entrelaçamento de ideias, reflexões, problematizações sobre alfabetização 
no contexto escolar, político e cultural, cujos textos apresentam uma grande 
potência para o campo educacional. Assim, a organização de cada seção dos 
estudos apresentados circunscreve-se a partir dos resumos expandidos apre-
sentados no I Encontro do Fórum Estadual de Alfabetização do Rio de Janeiro 
(FEARJ). Surge aqui a parceria entre professores, pesquisadores e estudantes 
que legitimam a rede de interlocução e valorização da docência, principal-
mente de docentes alfabetizadores. Desse modo, consolidam-se epistemo-
logias, teorias, políticas e práticas sobre os processos de alfabetização para 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no estado do Rio de Janeiro.

Nessa perspectiva, caminhamos juntos para os textos que compõem 
este livro e que estão organizados em três seções, a saber: Políticas Públi-
cas em Alfabetização, Percursos Formativos para a Alfabetização, Currículo 
e Docência. A primeira seção contempla três capítulos e o primeiro deles se 
intitula “Processo Político de Constituição do Fórum Estadual de Alfabetiza-
ção do Rio de Janeiro (FEARJ)”, sob a autoria de Maria Elisa de Almeida, Elaine 
Constant e Nilza Moita. As autoras, neste capítulo, narram como o FEARJ foi 
constituído no estado do Rio de Janeiro, seus respectivos desafios e mobiliza-
ções com as universidades, secretarias municipais de educação e professores.

No segundo texto, “Alfabetização como Direito, via Regime de Co-
laboração: uma Prática Possível”, as autoras Lídia de Sousa Silva e Silvania 
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Rodrigues Maciel discorrem sobre como o regime de colaboração se deu entre 
os municípios, representado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (UNDIME), o estado fluminense – com a Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) – e a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) representando a União. Na prática, vivenciou-se a potenciali-
zação das redes em defesa da escola pública e estreita relação na implemen-
tação das ações educacionais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC).

Finalizando a primeira seção, o texto de Jonathan Fernandes de 
Aguiar e Claudia de Souza Lino, intitulado “Alfabetizar Crianças, Alfabetizar 
para Além de um Ciclo: Tensões, Articulações e Desdobramentos diante das 
Políticas Públicas sobre Alfabetização – o que Dizem os Professores?”, as-
severa sobre políticas públicas, no sentido de compreender o “ciclo de alfa-
betização” entre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos 
(2013/2010), a Base Nacional Comum Curricular (2017) e a Política Nacional 
de Alfabetização (2019). Ou seja, priorizaram ao longo desse capítulo enten-
der como as políticas vêm se modificando e o que os professores alfabetiza-
dores do estado do Rio de Janeiro defendem sobre a permanência ou não de 
um ciclo de alfabetização. Entre um e três anos, quanto tempo se leva para 
alfabetizar?

A discussão acerca da segunda seção, intitulada Percursos Formativos 
na Alfabetização, composta de sete capítulos, é iniciada com Patrícia Apareci-
da Lopes Silveira e Rejane Amorim, que produzem o capítulo “Com a Palavra, 
os Professores Alfabetizadores: Produção e Troca de Saberes na Formação 
Continuada”. As autoras analisam as contribuições do Curso de Extensão “Ler 
e Escrever na Escola: articulando saberes, construindo práticas” para a forma-
ção dos professores alfabetizadores que participaram dessa ação, oferecida 
na Faculdade de Educação da UFRJ entre os anos de 2016 e 2017. O curso 
teve como foco a formação inicial e continuada de alfabetizadores. Os re-
ferenciais teóricos utilizados partem prioritariamente dos estudos de Nóvoa 
(1992, 1999, 2008 e 2017) e Freire (2014 e 2018), que discutem a importância 
da formação permanente e a autonomia dos professores frente às decisões 
sobre seus percursos formativos. 
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No segundo capítulo, “Formação Continuada dos Professores por 
meio da metodologia Ativa “Rodízio de saberes”, de autoria de Roseday Nas-
cimento e Denise Lannes, a metodologia Rodízio de Saberes (RdS) é apre-
sentada com foco na leitura, na escrita e na oralidade, constituindo-se na 
leitura de capítulos de livros ou de artigos, seguida de discussão intragrupos 
e exposição oral intergrupos. O RdS, descrito nesse capítulo, foi realizado com 
estudantes da pós-graduação stricto sensu do Instituto de Bioquímica Médica 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro e com diferentes modalidades da 
Educação Básica – 5º, 6º e 8º anos, EJA, EM Regular, Curso Normal – em uni-
dades escolares do ensino público, totalizando 198 estudantes.   

Com um texto voltado à formação de professores, Márcia Inocência 
de Almeida é autora do terceiro capítulo, “Formação Continuada e Alfabeti-
zação na Rede de Ensino Municipal do Rio de Janeiro”, tendo como ponto de 
partida as experiências do Grupo de Estudos e da Formação “Time de Alfabe-
tizadores”, descrevendo o impacto dessa formação e da participação no Grupo 
de Estudos na prática pedagógica. 

O quarto capítulo, “A Importância da Residência Pedagógica no CAp/
ISERJ, como novas possibilidades de educação no Rio de Janeiro”, sob a auto-
ria de Camilla de Oliveira e Joiceane Lopes, apresenta o projeto piloto de Resi-
dência Pedagógica no Colégio de Aplicação do Instituto Superior de Educação 
do Rio de Janeiro (CAp/ISERJ). O objetivo desse projeto é que os licenciandos 
em pedagogia tenham a oportunidade de vivenciar experiências na área de 
educação, com maior domínio e conhecimento para a sua prática escolar, po-
dendo desse modo ter uma melhor interação com sua Instituição de Ensino 
Superior (IES) e contribuir para a superação de carências que acontecem nas 
redes escolares. 

O quinto capítulo, “Formação docente na Alfabetização: perspectiva 
de pesquisa em escola na rede municipal de Duque de Caxias”, cuja autoria 
pertence a Ana Paula Menezes Andrade, apresenta reflexões que os profes-
sores do Ensino Fundamental I de uma escola pública municipal de Duque 
de Caxias ilustraram sobre a necessidade de se repensar o modo como os 
processos formativos pelos quais passaram ou passam foram e são estrutura-
dos. Para tanto, a autora se aproxima dos estudos de Tardif sobre os saberes 
docentes. 
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Nessa mesma perspectiva, Mônica Macedo e Sabrina Guedes, auto-
ras do sexto capítulo, intitulado “Identidade Docente: Relações e Percursos 
Formativos”, propõem pensar sobre o professor e seu exercício docente numa 
perspectiva viva, em construção e reconstrução, com toda a complexidade 
da significação pedagógica. Esse educador é formado, portanto, a partir de 
vivências e experiências que o confirmam como um detentor teórico, mas 
essa teoria vai além do conhecimento tradicional, pois estabelece múltiplas 
conexões de conceitos, fatos, narrativas, fontes e metodologias. 

Encerrando a segunda seção, o capítulo “A experiência de uma Licen-
cianda na Regência em EJA: ensinar e aprender”, de Rosana de Carvalho Perei-
ra, buscou enaltecer a regência como potencial oportunidade formadora por 
permitir a possibilidade de interlocução entre alunos e professores, mediada 
por uma relação de alteridade, ao identificar a importância do outro para a 
sua constituição.

A terceira seção, dedicada ao “Currículo e Docência”, é iniciada pelo 
capítulo “A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e o 
Ensino da leitura e da Escrita”. Nesse texto, as autoras Andressa Rocha de 
Paiva e Luciene Cerdas apresentam os resultados de uma pesquisa realizada a 
partir do levantamento de teses, dissertações e artigos que tratam do período 
de transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental sob diferen-
tes perspectivas teórico-metodológicas. O objetivo do texto é compreender 
como tem acontecido essa transição em relação ao processo de alfabetização 
e o ensino da leitura e da escrita. Guardadas as especificidades de cada uma e 
na busca de um diálogo entre elas, busca-se identificar possíveis continuida-
des, articulações ou, ainda, rupturas e descontinuidades entre as concepções 
e práticas pedagógicas nessas duas etapas da educação básica. 

Aprofundando as relações entre políticas, currículo e docência, Bon-
nie Axer e Roberta Sales Lacê Rosário, no capítulo “sentidos de Currículo na/
da Alfabetização: um Olhar sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Ida-
de Certa”, discutem a ação/autoria dos professores alfabetizadores no Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) em suas redes, enten-
dendo que essas ações e autorias constituem a produção curricular do PNAIC. 
Para tanto, dialogam com o campo do currículo e com seus aportes teóricos 
para problematizar o discurso da idade certa que constitui o “Pacto” e a for-
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mação dos professores. Entretanto, as autoras percebem em sua investigação 
no PNAIC não apenas como programa de formação, mas, fundamentalmente, 
como política curricular. E assim entendemos que toda e qualquer produção 
curricular é sempre um processo contínuo de sentidos incompletos e em dis-
puta. Dessa forma, a política não é entendida apenas como propostas oficiais, 
mas também é compreendida como as ações dos atores sociais que negociam 
e trazem/inserem os sentidos da prática para a política.

O capítulo intitulado “O professor alfabetizador imantado entre pro-
postas teóricas: o letramento e a metodologia do fônico” é apresentado por 
Ludmila Thomé de Andrade visando traçar argumentos para uma abordagem 
discursiva sobre a alfabetização. Nessa perspectiva, a linguagem é discutida 
pela autora abarcando historicamente concepções de ensino, de língua e de 
formação de educadores, bem como as questões sociais que envolvem a for-
mação de alfabetizadores. Nesse caminho, as discussões contemplam estudos 
críticos sobre as teorias do letramento e a recente propagação do método 
fônico.

No capítulo “Problematização sobre a Abordagem da Consciência Fo-
nológica na Alfabetização”, as autoras Maria Letícia Cautela de Almeida Ma-
chado e Paula da Silva Vidal Cid Lopes discutem e problematizam a tendência 
atual, no Brasil, de retorno aos métodos fônicos. O referido texto discorre 
sobre equívocos conceituais estabelecidos entre métodos fônicos e consciên-
cia fonológica. Identifica-se que há uma problemática ideológica que reduz a 
complexidade da alfabetização ao caráter instrucional. Nesse sentido, apro-
fundam a discussão teórica sobre métodos fônicos e a noção de consciência 
fonológica, considerando-se as origens dessas duas perspectivas e as decor-
rentes noções de escrita como código ou como sistema linguístico. Ambas tra-
zem nesse escrito que a noção de método surge como resposta a uma deman-
da social marcada historicamente pela preparação para o trabalho. Ademais, 
há a problematização à luz dos princípios de formação de leitores e escritores 
em uma perspectiva inclusiva, autoral e contextual. Concluem que a língua 
escrita constitui um sistema complexo, de modo que a alfabetização só pode 
ser concebida em episódios dialógicos, nos quais a unidade de ensino é o 
texto, em detrimento de abordagens metalinguísticas descontextualizadas. 
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O quinto capítulo dessa seção, escrito por Maria Cristina Corais, “inte-
rações Discursivas na Alfabetização e Apropriação do Sistema de Escrita”, tem 
origem em sua pesquisa de doutoramento e traz como objetivo refletir sobre 
a apropriação dos conhecimentos fonológicos com base nas relações entre 
sujeito e linguagem. Tem como base as teorias de Bakhtin e Vygotsky, assim 
como nos trabalhos de Ana Smolka, Cecilia Goulart e Wanderley Geraldi rela-
tivos à alfabetização. Buscou-se, no presente texto, destacar como as intera-
ções que ocorrem na sala de aula impactam os modos de ensinar e aprender a 
escrita. Desse modo, a autora ressalta que a concepção, a apropriação desses 
conhecimentos deve acontecer dinamicamente articulada à leitura e escrita 
de textos. Os momentos de interdiscursividade que envolvem a apropriação 
da linguagem escrita indiciam que é lendo e escrevendo que se aprende a ler 
e a escrever.

No capítulo seis, Natália Barbosa da Silva relata uma experiência vivi-
da em uma turma do 2º ano do ciclo de alfabetização com o objetivo de cons-
trução de histórias narrativas e produção de leitura, escrita e interpretação 
textual. O trabalho desenvolvido envolveu a releitura de quatro versões do 
conto clássico Chapeuzinho Vermelho e possibilitou a identificação de dife-
rentes elementos narrativos, bem como de construções e desconstruções mo-
tivadas pelo conto. Intitulado “Histórias de Chapeuzinho Vermelho: Relato de 
Experiência no Ciclo de Alfabetização”, o capítulo descreve os desdobramen-
tos dessa experiência, ressaltando o trabalho com diferentes gêneros textuais 
e a culminância manifestada na produção escrita e ilustrada, de forma coleti-
va, da versão “Chapeuzinho Colorida”.

No capítulo “Onde Vivem os Monstros: Leitura Literária e seus Per-
cursos Discentes”, as autoras Denise Barreto de Resende, Ludmila Thomé de 
Andrade e Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza Oliveira articulam a litera-
tura aos processos de alfabetização. As autoras afirmam que a literatura tem 
muito a contribuir para a educação em seu sentido mais amplo se compreen-
dida em sua natureza dialógica, provocando deslocamento, espanto diante do 
novo, produzindo um discurso com sentido, um autêntico dizer, com a voz de 
quem enuncia. Assim, esse artigo se baseia no entendimento da literatura, 
considerando-a em sua capacidade privilegiada de mobilizar sentidos subje-
tivos e de levar a engajamentos dialógicos, multiplicando possibilidades de 
aprendizagem significativa, buscando assim sublinhar sua contribuição para 
a tarefa educacional.
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O capítulo “O mundo Fabulado da leitura na Alfabetização”, escrito 
por Islen dos Santos Barbosa, tem como temática a compreensão da alfabe-
tização e da formação de leitores como processos significativos e prazerosos 
em uma turma de 1º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Tal in-
vestigação identifica que esses processos podem ser construídos a partir de 
leituras diárias feitas para os alunos, do respeito aos gostos literários deles e 
de práticas de letramentos que contribuam para a produção de escritas mais 
aprimoradas e criativas. 

Em continuidade e articulação com os estudos da literatura, Josiane 
Vilasboa de Vasconcellos descreve o seu relato de experiência como profes-
sora em uma escola pública do município de Duque de Caxias, sob o título 
“Relato de uma Experiência Transformadora na Escola Mariana”. Nesse capí-
tulo, que encerra a terceira e última seção do livro, a autora disserta sobre 
como o interesse por rimas e poesias a levou a propor a uma turma de 3º ano 
dos anos iniciais a criação de um livro de poesia rico de sentidos, significados 
e aprendizagens. 

Portanto, os autores, assim como Bethânia, se (re)únem no presente 
livro em busca do (im)possível: “o mundo vai ver uma flor/Brotar do impos-
sível chão”. Juntos, professores e pesquisadores tornaram possível construir, 
unidos, uma produção de artigos e relatos de experiências que resultaram no 
que aqui compartilhamos. Indubitavelmente, as ideias e experiências vividas, 
agora compartilhadas ao longo desta obra, farão brotar do impossível chão a 
flor, a voz, a defesa e luta pela alfabetização, como um percurso inclusivo e 
direito de todos.

Coordenação Colegiada

Claudia de Souza Lino – Elaine Constant

Ester de Azevedo Corrêa Assumpção – Jonathan Fernandes de Aguiar

Luciano Freitas Filho – Luciene Cerdas 

Ludmila Thomé de Andrade – Maria Elisa de Almeida 

Maria Letícia Cautela de Almeida Machado – Monique Ferreira 

Nilza Moita – Paula da Silva Vidal Cid Lopes

Cid Lopes – Rejane Amorim
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sEçãO i 
POlíTiCAs PÚBliCAs Em AlFABETiZAçãO

Processo Político de Constituição do Fórum Estadual de 
Alfabetização do Rio de Janeiro (FEARJ)

Maria Elisa de Almeida
Elaine Constant

Nilza Moita

Políticas e Práticas da Educação Básica 

As discussões sobre alfabetização no país se intensificaram nos úl-
timos anos após a implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC). Todo o país tem estado imerso nas discussões que envol-
vem a alfabetização de crianças até os 8 anos. E pensar nessa temática per-
mite constituir espaços que proporcionem maior envolvimento da sociedade 
nessas discussões.

Diante desse contexto, pensar na constituição de um Fórum Estadual 
de Alfabetização do Rio de Janeiro (FEARJ) nasceu da necessidade de haver 
uma representação do estado no Fórum Nacional de Alfabetização (Fonalf), 
constituído pela Associação Brasileira de Alfabetização (ABAlf) em 2017. Cabe 
salientar que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), juntamente 
com a UFES, organizou uma reunião com coordenadores do PNAIC1 para dis-
cutir a proposta de criação do Fórum Nacional, uma vez que o governo federal 
estava finalizando as ações formativas para professores alfabetizadores, via 
PNAIC. A partir daí, os pesquisadores envolvidos vislumbraram a constituição 
de um Fórum Nacional, que, no seu desenho inicial, tinha como objetivos: 
fortalecer a articulação entre os grupos de estudiosos da alfabetização no 
Brasil; manter a rede de cooperação constituída em torno da alfabetização; 
fomentar a criação de Fóruns Estaduais e Municipais de Alfabetização como 

1Participaram da reunião as seguintes universidades públicas: Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Estadual de Montes Claros (UniMontes), Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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espaço-tempo de diálogo permanente sobre a alfabetização; subsidiar pro-
jetos e políticas nacionais e locais no campo da alfabetização; avaliar políti-
cas de alfabetização voltadas para a formação de professores, produção de 
materiais, avaliação, entre outras, e propor ações educacionais em torno da 
alfabetização.

Como desdobramento, nos meses de julho e agosto de 2017, um gru-
po de professoras, inicialmente da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) reuniu-se para dialogar sobre a criação de um Fórum de Alfabetização 
em nível estadual. Contudo, essas docentes da UFRJ optaram por constituir 
uma coordenação colegiada. Sendo assim, a ideia do colegiado veio atrelada 
ao pressuposto de haver para o presente Fórum uma gestão compartilhada 
por um grupo de pessoas sem distinção de maior ou menor autoridade, mas 
que, quando reunidas, decidem entre si, cooperam – portanto, a uma práti-
ca horizontalizada de “coordenação”. Um exemplo de como esse movimento 
acontece é o fato de haver na composição do FEARJ, em 2019, membros re-
presentando universidades públicas, como UFRJ e UERJ, instituição de ensino 
superior privada, movimentos sociais, Sucursinho Infante Lins (CEJA), estu-
dantes de pós-graduação e secretarias de educação estadual e municipais do 
Rio de Janeiro. Além das pessoas que hoje participam, corrobora o que está 
registrado na Ata de Constituição do FEARJ, datada em agosto de 2017 para 
que esse Fórum seja sempre:

uma instância de discussão, mobilização e ação em torno 
da melhoria da alfabetização no estado do Rio de Janeiro. 
Outro aspecto considerado refere-se às condições de imple-
mentação do FEARJ, devido à necessidade de se garantir o 
princípio democrático, viabilização e participação da socie-
dade civil. 

Parece que a característica especial do Fórum Estadual no Rio de Ja-
neiro é a preocupação com a criação de uma rede de cooperação para lidar 
com questões relacionadas à alfabetização.

Nesse sentido, era importante reunir atores sociais de diferentes ins-
tituições, desde que a autoria do grupo respeitasse a articulação em prol de 
contribuição, formulação e proposição de políticas públicas na área da alfa-
betização, da leitura e da escrita.
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De acordo com Sennett (2012), com inspirações em Montaigne, a par-
tir do diálogo abrem-se perspectivas inesperadas em determinados temas, 
evitando a limitação em determinados pontos, objetivos. Ademais, atrelado a 
Montaigne (Sennett, 2012, p.332), o objetivo da dialógica é 

“examinar as coisas sob todos os aspectos para enxergar os 
muitos lados de qualquer questão ou prática, permitindo 
essa mudança de foco que as pessoas se tornem mais cal-
mas e objetivas em suas reações”. 

Dito isso, é uma consequência do processo dialógico o autoconheci-
mento, já que para entender o outro é necessário conhecer a si mesmo. Logo, 
o cotidiano, nesse caso, é cercado pela organização social horizontalizada, 
diferentemente da ideia de solidariedade, a qual se instaura na verticalização 
do poder, na docilização de corpos e mentes, evitando estratégias de resistên-
cia dos sujeitos que são assistidos.

Desse modo, o Fórum Estadual de Alfabetização do Rio de Janei-
ro (FEARJ) emerge em meio às diversas demandas sobre representação no 
estado, nas discussões e deliberações do Fórum Nacional de Alfabetização 
(FONALF), bem como na perspectiva de contribuir para a formulação e pro-
posição de políticas públicas na área da alfabetização, da leitura e da escrita 
a serem encaminhadas ao Conselho Estadual de Educação e aos Conselhos 
Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Todavia, o desenho da 
gestão do Fórum, em nível estadual, circunscreveu-se na ideia cooperativa e 
comunitária, não do tipo de comunidade, como nos alerta Arendt apud Sen-
nett (2012), de que a maioria das pessoas pobres tem experiência direta, mas 
trata-se de uma comunidade política idealizada, na qual todos desfrutam de 
uma posição igual.

 Assim, outros professores de instituições públicas e sociedade civil 
foram se unindo ao FEARJ, criando táticas para que a elaboração ganhasse 
robustez à formação do referido fórum. Para análise do supracitado movi-
mento criado no estado do Rio de Janeiro, nos basearemos em Certeau (1998), 
com a premissa de que a estratégia (criação do fórum) se trata do cálculo 
das relações de força no momento em que um sujeito de desejo e poder, na 
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posição de “próprio”, diferencia-se de um alvo, o “outro”. O “próprio”, no caso 
do presente trabalho, é o governo federal representado pelo Ministério da 
Educação (MEC) e o “outro” vem a ser os idealizadores do fórum, aqueles que 
não têm um lugar privilegiado de poder, restando-lhes a tática, uma espécie 
de cálculo realizado a fim de que a correlação de forças entre o “próprio” e o 
“outro” seja possível. Metodologicamente nos munimos do fazer historiográ-
fico apresentado por Certeau sobre estudos do fenômeno religioso em seu 
livro A Escrita da História (2002). 

Tal estudo está contido em uma operação que se dá através de três 
elementos fundamentais: um lugar, os procedimentos de análise e a cons-
trução do texto. Para o presente trabalho de análise do FEARJ, transpomos 
os elementos ao nosso tema, nossa realidade. Primeiro, um lugar, ou seja, 
da constituição e desdobramentos do FEARJ. Em segundo, os procedimentos 
de análise, nossa pesquisa produzida através de materiais como as atas das 
reuniões do colegiado e das plenárias, o que trará consigo as marcas dos 
possíveis ditos de um momento. Em terceiro, a construção de um texto que 
pretende traçar o percurso histórico, desde a ideia até sua concretização. 

Para tanto, criar um Fórum Estadual de Alfabetização vai para além 
de proporcionar discussões e reflexões no estado do Rio de Janeiro. Tem por 
objetivo também garantir representação nas deliberações do Fórum Nacional 
de Alfabetização, como também a necessidade de constituir uma instância de 
discussão, mobilização e ação em torno da melhoria da alfabetização no esta-
do do Rio de Janeiro. Com a proposta de Certeau, o lugar do Fórum Estadual é 
do “outro”. É a busca por um lugar de resistência e consequente sobrevivência 
dos sujeitos comuns pertencentes ao grupo e envolvidos nele, além da capa-
cidade de perverter o lugar a partir dos usos transgressivos de elementos que 
lhe pertencem – garantia de representação em nível nacional e de legitimi-
dade à discussão, mobilização e ação frente aos desafios. 

Nesse movimento, no dia 20 de setembro de 2017 aconteceu o Semi-
nário de Lançamento do Fórum Estadual de Alfabetização do Rio de Janeiro 
(FEARJ), constituído assim como um espaço aberto, democrático, que con-
grega entidades governamentais, não governamentais, movimentos sociais, 
sindicatos e pessoas físicas com atuação na área de educação, bem como 
aquelas que atuam em defesa das Políticas de Alfabetização, Leitura e Escrita. 
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Com sede na Faculdade de Educação da UFRJ, após seu lançamento, 
o FEARJ tem proporcionado plenárias mensais que permitem o diálogo sobre 
a alfabetização no estado do Rio de Janeiro fortemente entrosadas com o 
colegiado do FEARJ, este formado por representantes de entidades públicas 
e privadas, e fundamentalmente reunido mensalmente, para entender e pro-
mover demandas dos participantes das plenárias. Cabe ao colegiado conhecer 
o grupo, quem são, os processos socioculturais que o estado do Rio de Janeiro 
contempla, para que as sessões públicas vão ao encontro do que se espera. 

Sempre pensando sob uma perspectiva horizontal – colegiado e ple-
nária –, desde sua constituição, o FEARJ tem proporcionado debates acerca de 
diferentes vertentes da área da alfabetização. Sua primeira plenária temática 
de 2018 foi intitulada: Impactos das políticas públicas na alfabetização e seus 
desdobramentos. Com essa plenária, o FEARJ ganhou espaço e participação 
na Conferência Estadual Popular de Educação (CONEPE) realizada em maio do 
corrente ano na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

Esse canal comunicativo que se abriu com o FEARJ encontra eco em 
Duran, que, ao citar Certeau em seu artigo sobre formas de pensar o cotidiano 
e o papel do “outro”, do “ordinário”, destaca que 

“o homem ordinário” inventa o cotidiano com mil maneiras 
de “caça não autorizada”, escapando silenciosamente a essa 
conformação. Essa invenção do cotidiano se dá graças ao 
que Certeau chama de “artes de fazer”, “astúcias sutis”, “tá-
ticas de resistência” que vão alterando os objetos e os có-
digos, e estabelecendo uma (re)apropriação do espaço e do 
uso ao jeito de cada um. (2011, p. 119) 

As plenárias do FEARJ, inicialmente, seriam a partir de uma pauta ad-
vinda de debates sugeridos pelos Grupos de Trabalho, previstos no Regimen-
to. Como a alternativa não favoreceu uma dinâmica importante para os pro-
fessores, estes então trouxeram a ideia de serem feitas plenárias temáticas 
mensais. Consequentemente, foram feitas em 2018 temáticas trazidas por de-
mandas a cada encontro. As temáticas foram: “Impactos das políticas públicas 
na alfabetização e seus desdobramentos”, “Base Nacional Comum Curricular”, 
“Práticas bem-sucedidas de professores(as) alfabetizadores(as)”, “Articulação 
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entre formação inicial e continuada de professores(as) alfabetizadores(as)”, 
“Políticas Públicas para formação continuada de professores(as) alfabetiza-
dores(as)”, “A formação do(a) professor(a) na escola em debate”, “Avaliação da 
Aprendizagem na Alfabetização” e, por fim, o I Encontro do Fórum Estadual de 
Alfabetização do Rio de Janeiro. 

Tais temas proporcionaram momentos de discussões e reflexões, le-
vando à participação efetiva das professoras presentes. Continuamente havia 
a demanda desses sujeitos para que as mídias (Facebook, e-mails, site da Fa-
culdade de Educação da UFRJ) promovessem o convite para que o professo-
rado viesse a frequentar as sessões. O Fórum Estadual de Alfabetização do 
Rio de Janeiro (FEARJ) tem se constituído em um espaço de diálogo e troca de 
experiências entre os pares que mostra a atualidade da alfabetização. Di Gio-
vanni, ao abordar em seu artigo os desdobramentos do Fórum Social Mundial, 
desde a sua criação, evidencia que houve entre os envolvidos “uma densa for-
mação de modos de narrativa e descrição, espacializações, temporalizações e 
segmentações político-semânticas” (2011, p.5). 

Por outro lado, convive com o revés de muitas vezes não ter a presen-
ça maciça dos professores alfabetizadores, já que as suas respectivas esco-
las não os liberam para tal encontro formativo. É uníssono dos participantes 
sobre a necessidade de se obter, a partir do FEARJ, o reconhecimento e a 
valorização para que os encontros do Fórum estadual sejam percebidos pe-
las secretarias de educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME) como legítimos e necessários à prática docente. Segun-
do eles, sem isso só é possível frequentar a partir de táticas de resistência, 
pensando Certeau, que, em sua prática, alteram, estabelecem uma (re)apro-
priação do espaço e do tempo acordado com os usos. Isso pode ser exempli-
ficado por atitudes como: pedir substituição na escola, coincidir com o dia de 
encontro pedagógico semanal que as escolas municipais têm, com o intuito 
de representá-las. 

 Já em 2019, graças ao 1º Encontro Estadual citado, foi realizada uma 
avaliação pelos participantes, a fim de sugerirem ideias para o ano seguinte. 
Com isso, o colegiado reuniu-se para leitura das sugestões e planejou o que 
poderia ser feito a partir das demandas. Decidiu-se que as temáticas em 2019 
seriam organizadas a partir daí. Foram elas, em ordem cronológica: “Novas 
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perspectivas para o debate público sobre alfabetização”, “Avanços e recuos 
na alfabetização com a meta 5 do PNE, PME/RJ e PEE/RJ”, Roda de conversa 
“Alfabetização no espaço escolar e não escolar: teoria, políticas e práticas 
em foco” e “Autoria de crianças, jovens, adultos e professores no processo de 
ensino-aprendizagem”.

Além disso, a revisão do Regimento do FEARJ, como uma reivindica-
ção dos participantes do colegiado e dos candidatos a participar, para que fos-
se repensado quem estaria naquele espaço. Percebemos que a representação 
por instituição não estava convergindo para a ideia de cooperação, porque a 
troca de gestores de instituições provocava alterações ou até ausências des-
sas pessoas nos debates do Fórum. Para repensar estratégias que garantis-
sem a permanência de alguns participantes, era essencial que revisássemos o 
Regimento. Com isso, articulou-se para que fosse realizada uma Plenária Ex-
traordinária, convergindo para tal objetivo. Atualmente, o colegiado do FEARJ 
é composto de sujeitos afins com a temática de dialogar sobre a alfabetiza-
ção no estado do Rio de Janeiro. O desdobramento veio na reunião seguinte: 
maior presença e frequência no colegiado, maior cooperação, possibilitando 
continuidade nos debates.

Somado a isso, em 2018 identificamos a dificuldade de participação 
de muitos professores em função de dia e horário. Delineou-se que houvesse, 
ao menos, uma plenária no sábado para que os interessados que se diziam im-
possibilitados de ir em outros dias pudessem finalmente ter a disponibilidade. 
Tal iniciativa foi tão significativa que as inscrições para a plenária do mês de 
junho de 2019 foram muito além do esperado (aproximadamente 201 pessoas 
inscritas uma semana antes do evento).

Percebemos que a rede de cooperação do FEARJ foi essencial para 
aprendermos a lidar com esse tipo de gestão que era novo tanto para nós 
quanto para os demais participantes. Conhecer realidades individuais e cole-
tivas, saber quais temáticas seriam importantes, garantir a presença do maior 
número de sujeitos nos processos dialógicos, respeitando horários e normas 
institucionais. Podemos encontrar eco em Sennett (2012) quando este diz que 
é necessário que o coletivo crie estratégias de resistências, na contramão do 
que, de acordo com o autor, foi o caminho realizado ao longo do século XX – a 
cooperação foi pervertida em nome da solidariedade.
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Alfabetização como Direito, via Regime de Colaboração: 
uma Prática Possível

Lidia de Sousa Silva
Silvania Rodrigues Maciel

Um pacto sobre a ótica do regime de colaboração na educação

A Constituição Federal de 1988 distribui entre a União, os estados, os 
municípios e o Distrito Federal a obrigatoriedade em prestar educação aos 
cidadãos, determinando que o façam de maneira colaborativa, por meio do 
Regime de Colaboração (artigo 211). A magna carta não especifica claramente 
as responsabilidades de cada esfera de governo nem de que forma a colabo-
ração deve se dar.  

Recentemente, o Ministério da Educação o definiu como “[...] a expres-
são e a forma de organização dos sistemas de ensino por meio de relações de 
colaboração, garantindo o cumprimento das responsabilidades definidas nas 
normas de cooperação e nas novas regras de financiamento, todas direciona-
das pelos referenciais nacionais de qualidade expressos na LDB” (MEC, 2015). 

O Plano Nacional de Educação (PNE), no artigo 7º, explicita a coo-
peração interfederativa e a colaboração entre os entes ao ressaltar a impor-
tância de promover o regime de colaboração como algo estratégico para o 
alcance das metas educacionais até o ano de 2024. Sugere no inciso 7º desse 
mesmo artigo colocar em prática o uso dos chamados Arranjos de Desenvol-
vimento da Educação.

Os Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs) representam 
uma maneira de trabalho em rede, um instrumento de gestão pública em que 
um grupo de municípios com proximidade geográfica, características sociais e 
culturais semelhantes, ou não, busca trocar experiências e solucionar conjun-
tamente dificuldades comuns na área da educação.  

A constituição de redes nos últimos anos vem ganhando gradualmen-
te espaço na gestão de políticas públicas, na busca de soluções para resolver 
problemas reais em diversos campos do conhecimento.
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A produção de diagnósticos, a elaboração de metas e planos de ações 
territoriais, a oferta conjunta na formação continuada aos professores em 
compartilhar boas práticas e estabelecer parcerias são algumas das possibili-
dades que surgem para atuar na prática o regime de colaboração.

O Regime de Colaboração, uma estratégia, não um fim, pode ser apli-
cado às diferentes esferas da gestão pública, mas, de acordo com a Resolução 
do MEC nº 1, de 22 de janeiro de 2012, existem dois tipos de regime: o vertical 
e o horizontal. Na colaboração vertical, a cooperação acontece entre entes 
federados de diferentes esferas, como quando um estado cria uma política de 
indução para estimular e apoiar os municípios na melhoria da gestão da edu-
cação. Na colaboração horizontal, entes federados de mesmo nível se unem 
para solucionar problemas comuns. Os consórcios públicos e os Arranjos de 
Desenvolvimento da Educação são exemplos de que municípios vizinhos se 
juntam para solucionar dificuldades comuns ou potencializar os resultados

Sendo assim, este estudo situa-se no campo das políticas públicas e 
tem como objetivo ressaltar a importância do regime de colaboração entre os 
municípios do Rio de Janeiro, representados pela União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação (UNDIME), Secretaria Estadual de Educação – RJ 
(SEEDUC) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), como prática que 
resultou na potencialização das redes em defesa da escola pública e imple-
mentação das ações educacionais do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC), em prol da Formação Continuada do Professor Alfabe-
tizador.

O PNAIC é uma ação entre várias outras já desenvolvidas e em de-
senvolvimento nos municípios e no estado do Rio de Janeiro, atendendo a 
especificidades cultural e social de cada região, em termos de formação de 
professores alfabetizadores. Foi instituído pela Portaria nº 867, de 4 de julho 
de 2012, como um compromisso formal no âmbito do Ministério da Educação 
(MEC) assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e 
dos municípios, com o intuito de firmarem uma cooperação para o letramento 
e alfabetização dos estudantes da rede pública, no máximo até os 8 anos de 
idade, em Língua Portuguesa e em Matemática, ao final do 3° ano do ensino 
fundamental. 

No entanto, o estudo mostra a importância do PNAIC para o fortaleci-



29

mento da política de formação, na qual o público envolvido, a maioria docen-
tes alfabetizadores, no âmbito municipal, defende a efetivação do regime de 
colaboração entre os diferentes entes federativos para a continuidade de uma 
política de alfabetização com práticas autônomas, proporcionando a autoria 
docente.

Para Nóvoa (2009), cada professor tem o seu jeito peculiar de condu-
zir e planejar seu trabalho.

Cada um tem o seu modo próprio de organizar as aulas, de 
se dirigir aos alunos, de utilizar os meios pedagógicos, um 
modo que constitui uma espécie de segunda pele profissio-
nal. (NÓVOA, 2009, p. 16)

A exigência de conhecimentos específicos requer saberes necessários 
à prática educativa e a autonomia requer a consciência de que a profissão 
exige conhecimentos complexos. E Arroyo enfatiza em

[...] afirmar a especificidade da educação e dos saberes pro-
fissionais pode significar a defesa da superioridade qualita-
tiva do saber específico aprendido nos cursos de formação e, 
sobretudo, na prática educativa. Por aí, a categoria encontra 
mais uma estratégia de defesa de si mesma, de suas con-
dições de trabalho, de sua carreira e seus salários, de seus 
tempos de estudos, pesquisa e coordenação. De sua condi-
ção de profissionais. (ARROYO, 2009, p. 23)

A possibilidade do diálogo entre as redes públicas

A implementação do PNAIC no estado do Rio de Janeiro, desde 2013, 
propiciou o diálogo entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e a Secreta-
ria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC), de forma linear, pos-
sibilitando o diálogo entre as redes públicas, universidade e os atores sociais, 
dando origem ao Comitê Estadual no mesmo ano.
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O Comitê Estadual do Rio de Janeiro, com as representações da UFRJ, 
UNDIME e SEEDUC, foi instituído como responsável pela mobilização e pro-
posições de soluções para temas estratégicos do PNAIC em âmbito estadual 
para intensificar e consolidar as ações da formação do professor alfabetizador.

O PNAIC propiciou e garantiu aos professores alfabetizadores partici-
pantes da formação encontros para o desenvolvimento de estratégias, entre 
as quais a “[...] vivência das atividades propostas para a rotina da sala de aula, 
experimentação dos materiais didáticos a serem usados nas aulas” e ao “[...] 
monitoramento dos resultados de aprendizagem dos alunos” (BRASIL, 2005, 
p. 37).

  A consolidação e o fortalecimento de encontros focais, periódicos, 
regionais, intensificou a horizontalidade entre os representantes das redes, 
como ressalta a Lei nº 13005, 25/06/2014, artigo 7º, sobre a importância do 
regime de colaboração para atingir as metas e estratégias até 2024. 

O regime de colaboração foi sugerido inicialmente, como proposta 
pelo Ministério da Educação (MEC), como disposto na legislação do próprio 
PNAIC, quando define as ações de competência das instâncias envolvidas, 
mas no estado do Rio de Janeiro a articulação foi além de um pacto federa-
tivo, mas centrado na efetiva desvinculação em prol da educação pública e 
o direito à aprendizagem, ao letramento e alfabetização, pois a criança pro-
dutora de cultura e sujeito de direitos, e entre estes o direito à linguagem e 
à educação, como espaço de integração social, desenvolvimento, formação e 
construção de saberes. Para Arroyo (2011, p. 180),

Um avanço extremamente significativo reconhece o direito 
da infância às políticas públicas de proteção e cuidado, de 
educação, saúde, alimentação, em espaços públicos, com re-
cursos públicos e com profissionais públicos. Uma trajetória 
ainda longa de disputa da infância por territórios públicos 
de direitos.

Cabe ressaltar que a pesquisa parte da análise sobre as concepções 
do regime de colaboração mencionado em documentos do Ministério da Edu-
cação (MEC), o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 
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com o aporte do monitoramento e acompanhamento das ações educacionais, 
políticas e sociais, ao longo do processo formativo, os quais contribuíram no 
que tange às relações político-pedagógicas, a fomentar pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, a construção da formação continuada dos professores 
alfabetizadores do estado do Rio de Janeiro, como direito e mencionado no 
Plano Nacional de Educação. 

A Política Educacional Brasileira baseia-se na garantia de direito cons-
titucional, mencionado na Constituição Federal de 1988. Importante intensi-
ficar que o direito à educação pressupõe condições e igualdade de acesso, 
permanência e sucesso na rede pública, um dos objetivos centrais do Plano 
Nacional de Educação, já mencionado como proposta de melhoria da quali-
dade de ensino.  

Diálogo e articulação entre a universidade e a escola básica       

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394/96, 
no art. 8º, menciona que o Regime de Colaboração é a maneira de ofertar a 
articulação dos sistemas, porém a efetivação acontece no âmbito de decisões 
governamentais. 

Nesse sentido, a universidade e o governo estadual e municipal, atra-
vés de suas representações, materializam o regime colaborativo no âmbito do 
estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo o PNAIC, ampliando o diálogo de for-
ma linear, propiciando interações e articulações entre as unidades escolares, 
órgãos dos sistemas de ensino e universidades, fomentando a continuidade e 
a autonomia docente no que tange à política educacional.

A necessidade da retomada de uma discussão ampla no cerne da for-
mação de professores alfabetizadores trouxe alternativas para os docentes 
implementarem práticas diferenciadas em prol da alfabetização e letramento, 
inquietações, reflexões, desafios, conquistas e possibilidades de despertar a 
responsabilidade social como agente educador e pesquisador, oportunizando 
a autoria docente.

Destaca-se a sensibilidade da equipe de formação ao trazer a fala 
do docente através de visitas aos municípios em roda de conversa, oportuni-
zando um espaço para troca, anseios, que traz a reflexão da necessidade de 
encontros presenciais também como espaço de aprendizagem.
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Considerações finais

O estudo realizado permitiu analisar e compreender a importância do 
regime de colaboração entre os municípios, representados pela União Nacio-
nal dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Secretaria de Estado 
de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) e a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), como prática que resultou na potencialização das redes em 
defesa da escola pública e implementação das ações educacionais do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

O PNAIC configurou-se como um espaço formativo, em busca de pro-
fessores alfabetizadores, sujeitos inventivos e produtivos, autônomos, pes-
quisadores, que, mediante as diferentes estratégias formativas, estimulem a 
pensar sobre novas possibilidades de práticas inovadoras, que poderão im-
pulsionar e melhorar o seu fazer pedagógico.  

O regime de colaboração intensificou-se através do compromisso as-
sumido pelas representações do Comitê Estadual PNAIC, que oportunizou no 
ano de 2019 desdobramentos em polos regionais, municipais no estado do 
Rio de Janeiro, fortalecendo e intensificando o respeito pelas especificidades 
dos municípios, permitindo ressignificar e dar sentido às identidades, territo-
rialidade, a troca de saberes, valores culturais e sociais, no processo de alfa-
betização e letramento.
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Alfabetizar Crianças, Alfabetizar para Além de um Ciclo: 
Tensões, Articulações e Desdobramentos Diante das Políticas 

Públicas sobre Alfabetização – o que dizem os professores?

Jonathan Fernandes de Aguiar
Claudia de Souza Lino

No Brasil, inúmeras mudanças vêm acontecendo na organização do 
sistema educacional, principalmente ao se referir ao campo da alfabetização. 
Nesse caso, percebemos que há tensões e diversos desdobramentos quando 
o assunto é alfabetização no espaço escolar. Diante de nossa trajetória como 
formadores regionais e professores da educação básica, quando encontra-
mos com outros colegas (professores), ouvimos as suas experiências sobre o 
exercício da docência como alfabetizador. Assim, procuramos neste texto nos 
aproximar das políticas públicas que se detêm sobre essa temática, no senti-
do de compreender o ciclo de alfabetização entre a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o En-
sino Fundamental de 9 (nove) anos (2010), a Base Nacional Comum Curricular 
(2017) e a Política Nacional de Alfabetização (2019). Ou seja, priorizamos nes-
ta investigação, analisar como as políticas para a área da alfabetização vêm 
se modificando e o que os professores alfabetizadores do estado do Rio de 
Janeiro defendem sobre a permanência ou não de um ciclo de alfabetização. 
Fica aqui a indagação, que será retomada na próxima seção: entre um e três 
anos, qual é o tempo específico para alfabetizar?

“Um ano, dois anos, três anos? Um ano, dois anos? E agora, professor?”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) estabelece 
que a Educação Básica (Educação Infantil ao Ensino Médio) pode se organizar 
em: “séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos 
de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em ou-
tros critérios” (Art. 23, grifo nosso). Mais adiante, na parte específica do Ensino 
Fundamental, menciona que: “É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o 
ensino fundamental em ciclos” (BRASIL, 1996, Art. 32, grifo nosso).

Tal afirmação identificada na LDB sobre a organização de ciclos e 
suas respectivas iniciativas para pensar as escolas a partir dessa estrutura 
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tem como ponto de partida os estudos de Barreto e Mitrulis (2001), Barreto 
(2008); Fetzner (2009); Mainardes (2010), entre outros autores, que trazem 
experiências que surgiram no Brasil desde os anos 50, com experiências de 
flexibilização curricular que favorecessem a aprendizagem de todos os estu-
dantes em seu percurso escolar. Esse movimento foi seguido da discussão de 
uma avaliação diagnóstica que pudesse acompanhar as aprendizagens em 
processo, que culminou na ideia de uma avaliação formativa. Recentemente, 
as pesquisas de Lino e Fernandes (2017) apontam que a

defesa, portanto, de outro agrupamento cuja ênfase supe-
rasse a relação propedêutica e linear de aprendizagem traz 
argumentos pautados nos estudos de Wallon e Vygotsky. A 
convivência de alunos com idade aproximada em um mesmo 
espaço escolar possibilita o trabalho coletivo, a valorização 
da diferença como potência de aprendizagem em um movi-
mento constitutivo onde pares em suas semelhanças, dife-
renças, conflitos e forma peculiar de ver o mundo colaboram 
uns com outros na promoção de aprendizagens significati-
vas. (LINO; FERNANDES, 2018, p. 2)

No início dos anos 90, experiências pioneiras de sistemas de ensi-
no foram desenvolvidas e registradas em textos acadêmicos que corroboram 
para o entendimento de que tais propostas foram exitosas no sentido de su-
perar a imperiosa fragmentação do currículo, característica do sistema seria-
do, que tem como base o processo de escolarização em aprovação e reprova-
ção. Sobre essas experiências, Barreto e Mitrulis (2001) analisam a trajetória 
dos ciclos escolares no Brasil e escrevem:

Essa nova ótica de pensar as atividades escolares foi mais 
claramente explicitada nas experiências educacionais for-
muladas pelo Partido dos Trabalhadores em alguns municí-
pios de capitais ou de grande porte. Nesse sentido as prefei-
turas de São Paulo e de Belo Horizonte ensaiaram, no início 
da década, mudanças de caráter mais radical no ensino de 1º 
grau, que terminaram tendo repercussões amplas no âmbito 
nacional. Seu currículo foi repensado a partir de princípios 
ordenadores, que não as disciplinas escolares, objetivando 
a construção de uma escola de corte popular e democráti-
co. Pretendia-se que a integração dos conteúdos fosse feita 
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com base nas experiências socioculturais dos alunos e as 
séries foram substituídas por ciclos, que abrangiam todo o 
ensino fundamental, em busca de um novo modo de operar 
da escola, capaz de romper a lógica da exclusão social e 
cultural dos alunos. Calcadas no trabalho coletivo, as pro-
postas demandavam que os docentes dela se apropriassem, 
participando ativamente da sua própria construção e imple-
mentação. (BARRETO; MITRULIS, 2001, p. 116)

No estado do Rio de Janeiro, podemos ver experiências exitosas em 
organização dos anos iniciais em um bloco único, trazendo as crianças de 6 
anos, antes matriculadas na Classe de Alfabetização (CA), para o primeiro ano 
do ensino fundamental de um ciclo básico de alfabetização nas redes de Du-
que de Caxias, Niterói e na própria capital fluminense, por exemplo. 

Com a Resolução CNE/CEB nº 3/2005, o ensino fundamental recebeu 
características próprias – Anos Iniciais, com cinco anos de duração (1º ao 5º 
ano), atendendo estudantes de 6 a 10 anos de idade. Anos Finais, com quatro 
anos de duração (6º ao 9º ano), atendendo estudantes de 11 a 14 anos de ida-
de. Em 2005, boa parte dos sistemas educacionais que eram organizados de 
modo seriado passou a considerar a possibilidade de se organizar por meio de 
ciclos, ampliando o ensino fundamental para nove anos de duração (BRASIL, 
2005), com a inclusão dos alunos com 6 anos completos ou a completar no 
início do ano letivo no 1º ano do ensino fundamental. 

Finalmente, com a publicação da Lei nº 11274, em 6 de fevereiro de 
2006, foi instituído em todo o Brasil o ensino fundamental de nove anos de 
duração. Para orientar os municípios nesse processo, foi publicado pelo Mi-
nistério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), e dis-
tribuído para todos as unidades escolares o documento “Ensino fundamental 
de nove anos: orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade”.  O 
objetivo era veicular entre gestores e professores dos anos iniciais subsídios 
teóricos para que o abarcamento desses alunos não se estabelecesse apenas 
na lógica gerencial dos sistemas de ensino, propondo um amplo processo 
de debate sobre o lugar da infância na educação básica. Tal documento com 
ênfase no desenvolvimento e aprendizagem das crianças de 6 anos de idade 
constitui-se, ainda hoje, em importante referencial teórico para o trabalho 
nos anos iniciais.
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Outro marco na defesa de um ciclo de alfabetização de três anos é o 
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto 
nº 6.094, de 24/7/2007, que definiu a responsabilidade dos entes governa-
mentais de “alfabetizar as crianças até, no máximo, os 8 anos de idade, aferin-
do os resultados por exame periódico específico”. 

No ano de 2008, surgiram novas orientações para os anos iniciais do 
ensino fundamental. O parecer CNE/CEB nº 4/2008 (BRASIL, 2008) descre-
ve que os três primeiros anos (1º ao 3º) constituem-se “parte integrante de 
um ciclo de três anos de duração que poderíamos denominar de ‘ciclo da 
infância’”. Ressaltando que mesmo que a escola ou o sistema educacional 
optem pela seriação, nesses primeiros anos deve-se compor o “ciclo da infân-
cia” voltado à “alfabetização e letramento”, assegurando o desenvolvimento e 
aprendizagem dos alunos de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental, constantes no Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e na 
Resolução CNE/CEB nº 4/2010.

Uma das garantias dessas diretrizes consiste na afirmação de que os 
objetivos da formação básica das crianças, definidos para a primeira etapa 
da educação básica, a educação infantil, se prolongassem durante os anos 
iniciais do ensino fundamental, ampliando e intensificando ao longo do pro-
cesso educativo, garantindo-se nos anos iniciais do ensino fundamental o 
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, tendo como foco central a 
alfabetização, ao longo dos três primeiros anos. 

Em 2012, com a implementação do programa do governo fede-
ral, em parceria com estados e municípios, denominado Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), consolidou-se um tempo es-
colar para alfabetização de crianças em diálogo com as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para o Ensino Fundamental, compreendido entre os três 
primeiros anos do ensino fundamental. A partir de 2013, com a imple-
mentação das primeiras formações do programa, foi possível perceber2 

nos encontros formativos do PNAIC no estado do Rio de Janeiro um retorno às 
discussões se haveria uma idade certa para a alfabetização. 

2A participação dos autores ao longo das formações do PNAIC Rio de Janeiro de 2012 até 2019 traz 
elementos ao texto que podem ser considerados relevantes do ponto de vista do observador. Ambos, 
mergulhados no cenário educacional fluminense, atuam como sujeitos pesquisadores.
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Tais discussões faziam eco nos encontros de formação devido à veicu-
lação pela mídia televisiva e impressa da discussão acirrada no Congresso Na-
cional sobre o tempo de alfabetização, que envolvia a elaboração da meta 5 
do Plano Nacional de Educação (PNE), ainda em construção. O texto aprovado 
pelo Senado Federal para a quinta meta do PNE defendia a argumentação de

alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os 8 anos de 
idade, durante os primeiros cinco anos de vigência do plano; 
no máximo, até os 7 anos de idade, do sexto ao nono ano de 
vigência do plano; e até o final dos 6 anos de idade, a partir 
do décimo ano de vigência do plano. (OBSERVATÓRIO DO 
PNE, 2014)

No entanto, quando o texto-base do PNE retorna à Câmara dos Depu-
tados, a redação da quinta meta foi alterada para “alfabetizar todas as crian-
ças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental” (OBSERVATÓ-
RIO DO PNE, 2014). Esse é o texto aprovado e em vigor desde 2014, com a 
aprovação final do PNE em curso no território nacional. 

Os cadernos de formação do PNAIC, então, seguiram a lógica do ciclo 
de alfabetização de três anos. Em 2013, os cadernos destinados à alfabeti-
zação e letramento ainda foram produzidos em três diferentes volumes, de 
forma seriada e distribuídos aos professores que atuavam, respectivamente, 
no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental (BRASIL, 2013). 
No ano de 2014, os cadernos de alfabetização matemática foram produzidos 
em um único volume, destinado aos professores que atuavam no ciclo de al-
fabetização, e distribuídos aos professores cursistas (BRASIL, 2014). Nos anos 
seguintes, da mesma forma. 

Muito embora a meta do PNE esteja aprovada e em vigor, em conso-
nância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
de nove anos, que apresentam (entre princípios, fundamentos e procedimen-
tos) orientações à continuidade das aprendizagens, levando em consideração 
“os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um 
todo e, particularmente, na passagem do primeiro ano para o segundo ano 
de escolaridade e deste para o terceiro” (BRASIL, 2010, art. 30), o governo 
federal retomou o debate sobre o tempo da alfabetização nas discussões que 
envolveram a elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
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Nesse período, que foi marcado por intensa disputa no cenário políti-
co brasileiro, que culminou no golpe3 que destituiu do poder em 2016 a pre-
sidenta reeleita democraticamente Dilma Rousseff, começamos a observar 
severas repercussões deste no campo educacional. 

A leitura completa e minuciosa do documento inicial foi realizada por 
vários pesquisadores do campo da alfabetização que se pronunciaram por 
meio de artigos, comunicações em eventos científicos e pronunciamentos pú-
blicos acerca das implicações de tal documento para as práticas curriculares 
na alfabetização. Entre tais pronunciamentos destacamos:

Caso desejemos evitar mais essa tragédia e contribuir para 
avançar de fato em relação à educação básica, em especial à 
alfabetização, teremos de propor discussão e debate trans-
parentes, corajosos e efetivos, com base na explicitação dos 
problemas que podemos diagnosticar e visando à proposi-
ção de outras possibilidades, não “viciadas” e que não es-
condam as fragilidades e as dificuldades dos que não conse-
guem ousar pensar com base em outras referências, que não 
conseguem extrapolar suas crenças e seus limitados espa-
ços de atuação e de exercício de poderes auto-outorgados. 
(MORTATTI, 2015, p. 203)

Quais princípios balizam a proposição de renovação e apri-
moramento da educação nacional, especificamente, no cam-
po da alfabetização? Em primeiro lugar, é importante notar, 
como mostrado, que a busca de elaboração de uma base 
nacional comum não é novidade. Em diferentes momentos 
da nossa história, houve iniciativas dos órgãos gestores da 
educação básica nacional de proposição de bases gerais cur-
riculares para a educação. 

3“O golpe propriamente dito remonta a 29 de outubro de 2015, quando foi lançado pelo Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), coparticipe do governo e sigla do vice-presidente Michel 
Temer, o plano Uma ponte para o futuro; em 2 de dezembro o então presidente da Câmara dos De-
putados, Eduardo Cunha (...) abriu processo de impeachment contra a presidente alegando crime de 
responsabilidade com respeito à lei orçamentária e à lei de improbidade administrativa – as decan-
tadas “pedaladas fiscais”; em 29 de março de 2016 o PMDB se retirou do governo; no dia 17 de abril o 
plenário da Câmara aprovou relatório favorável ao impedimento da presidente, numa sessão em que 
parlamentares indiciados por corrupção e réus em processos diversos dedicaram seu voto a Deus e 
à família, numa espetacularização execrável da política; em 12 de maio o Senado Federal também 
aprovou a abertura do processo que culminou no afastamento de Dilma Rousseff da Presidência, até 
que seja concluído. (JINKINGS, 2016, p.12)
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A partir da década de 1990, no entanto, essa definição passa 
a ser pensada com o objetivo de construir metas de quali-
dade. Se tomarmos a alfabetização ou o ensino da língua 
portuguesa nos três primeiros anos do ensino, a construção 
dessas metas que estão ligadas diretamente à avaliação em 
larga escala tem indicado um empobrecimento da base na-
cional comum. (GONTIJO, 2015, p. 188)

Mesmo com os pronunciamentos contundentes da Associação Nacio-
nal de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), feitos conjuntamente 
com a Associação Brasileira de Currículo (ABdC), da Associação Brasileira de 
Alfabetização (ABAlf), da Associação Nacional de Política e Administração da 
Educação (ANPAE), entre outras associações que manifestaram ao longo do 
processo de construção das três versões da BNCC, em abril de 2017 uma ver-
são final da BNCC fica pronta, sendo encaminhada ao Conselho Nacional de 
Educação para ser avaliada antes de sua homologação pelo MEC. 

Nessa versão, a alfabetização das crianças é antecipada para o segun-
do ano do ensino fundamental, como deveria ter ficado a redação da meta 5, 
se fosse aprovada de acordo com os interesses do Senado Federal. Nesse dia, 
o ministro da Educação, Mendonça Filho, fez um pronunciamento na mídia 
com o seguinte argumento: 

“As crianças do Brasil, as mais pobres, têm o direito de ser 
alfabetizadas ao mesmo tempo que as crianças das escolas 
privadas, as pessoas mais ricas da sociedade. E evidentemen-
te que à medida que a gente assegura esse direito para mais 
crianças do Brasil, está gerando equidade, oportunidade.”4 

Uma fala como essa nos apresenta o total desconhecimento dos pro-
cessos de construção da leitura e da escrita por parte das crianças brasilei-
ras e os esforços compreendidos por professores e equipes pedagógicas no 

4Registro da fala do ministro feito pelos jornalistas Mirthyani Bezerra e Felipe Amorim para o UOL, em 
São Paulo e em Brasília. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/04/06/mec-anun-
cia-mudancas-no-conteudo-da-educacao-infantil-e-ensino-fundamental.htm> 
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sentido de investir com seus estudos e práticas na alfabetização das crianças 
das escolas públicas brasileiras. Por fim, em 20 de dezembro de 2017, a BNCC 
foi homologada pelo ministro Mendonça Filho. A redação final da BNCC do 
conteúdo referente ao tempo da alfabetização dispõe que:

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação 
pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de 
garantir amplas oportunidades para que os alunos se apro-
priem do sistema de escrita alfabética de modo articulado 
ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de 
escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de 
letramentos. (BRASIL, 2017, p. 57)

 Fazendo a leitura do documento relacionado à linguagem nos anos 
iniciais, encontramos uma série de prescrições no item “Considerações sobre 
o processo de alfabetização”, que inclui, entre outras coisas, a identificação e 
nomeação das letras como fundamental aspecto a ser ensinado para a apren-
dizagem da leitura e da escrita. No mesmo item, destina o terceiro ano do 
ensino fundamental como o período em que se consolidar-se-iam os procedi-
mentos linguísticos-gramaticais e ortográficos. 

  Nesse período, a concepção que vinha sendo estabilizada por boa 
parte dos professores se constituiu em um novo movimento de questiona-
mentos, dúvidas, incertezas, como assevera a fala de uma professora numa 
formação continuada do PNAIC-RJ, em 2018: “Agora o que compõe o ciclo 
de alfabetização, conhecido como ciclo da infância? Um ano, dois anos, três 
anos? Um ano, dois anos? E agora, professor?”. 

 Falas como a dessa professora, que enfatizamos neste texto de Pro-
fessora A, reverberaram nos encontros de formação. Incorporamos também 
depoimentos de outras professoras em um polo no interior do estado do Rio 
de Janeiro, onde participamos enquanto formadores regionais, no ano de 
2017:

“Será que em um ano os alunos não estão preparados para 
ser alfabetizados? Qual é o tempo para alfabetizar uma 
criança? Sabe o que acontece quando temos três anos? 
Respeitamos o tempo da criança, até porque introduzimos, 
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ampliamos e consolidamos. Se diminuímos esse ciclo de al-
fabetização, o aluno não vai ter um tempo, um tempo que 
é necessário para ser alfabetizado – ainda existe professor 
que aproveita disso e deixa para o próximo colega... Aqui no 
município acontece isso, não aprendeu no primeiro, passa 
para o segundo, não aprendeu no segundo, passa para o ter-
ceiro.” (Professora B, 14/3/2017) 

 Consideramos essa fala bastante elucidativa, tendo em vista o fato 
de ter sido proferida por professores que participaram da formação do PNAIC, 
que, em seus documentos oficiais, apontam a necessidade de o sistema de 
escrita alfabética ser introduzido por meio de práticas leitoras, aprofundados 
por meio dessas práticas e consolidados ao longo de todo o ciclo de alfabeti-
zação, sem prejuízos para o aluno. A rotatividade de professores ao longo dos 
três anos do ciclo que poderiam não acompanhar a turma durante o processo 
(fator este considerado de suma importância na compreensão de ciclos de 
aprendizagem) e o possível descomprometimento de alguns docentes com 
o processo são reforçados por outra fala: “Essa discussão é muito grande, 
pois o aluno chega ao terceiro ano e pode ser alfabetizado” (Professora C, 
14/3/2017). 

 Tal argumentação sobre a continuidade das aprendizagens é preocu-
pação também de muitos professores, pois a existência de apenas um ciclo de 
alfabetização e, após o quarto ano de escolaridade, uma organização seriada 
sugere uma ruptura nas aprendizagens em desenvolvimento:

“Na minha opinião, a gente tem o ciclo, mas também o tra-
balho em série. Nós temos primeiro, segundo, terceiro ano e 
no fim do terceiro ano diz que esse aluno está alfabetizado. 
Será que ele está pronto para ir para o quarto ano, em que 
inicia um novo ciclo?”. (Professora D, 14/3/2017)

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor no país apontam essa 
preocupação quando asseguram, no artigo 30, inciso III a 
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continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexi-
dade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repe-
tência pode causar no ensino fundamental como um todo e, 
particularmente, na passagem do primeiro para o segundo 
ano de escolaridade e deste para o terceiro. (BRASIL, 2010)

 Uma outra fala nos emocionou na formação por conter elementos 
que consideramos vitais à prática pedagógica do professor alfabetizador, que 
é enxergar cada aluno como único. Pensar a alfabetização na perspectiva da 
diversidade, e não na heterogeneidade, até porque lidamos com indivíduos 
subjetivos. Não procuramos a homogeneidade presente nos discursos das po-
líticas públicas em alfabetização, considerando nossas turmas heterogêneas, 
levando em consideração que exista um padrão único a ser encontrado/ob-
servado. Procuramos a diversidade da sala de aula, considerando cada aluno 
em sua singularidade, em suas experiências próprias e, ao mesmo tempo, co-
muns entre seus pares:

“Vou chamar a atenção: você muda o tempo de alfabetiza-
ção como esses documentos trazem, mas chamo a atenção: 
será que mudamos o modo como agimos em sala de aula. 
Não adianta mudar no documento, tem que mudar em nos-
sas atitudes. Posso dizer por mim, com formação fui perce-
bendo que o que é ideal é defender um tempo maior para 
a criança ser alfabetizada. Chamo a atenção: a BNCC é um 
retrocesso no sentido de dizer que deve alfabetizar em dois 
anos! Desculpa, colegas, não dá! Não dá! Trabalho em uma 
escola da zona rural e agora no segundo ano a criança che-
gou à escola, vou reprovar o menino? Claro que não, tenho 
que esperar um tempo. Tem o tempo de adaptação para o 
menino conhecer a escola, tem o tempo para se relacionar, 
também para aprender. Três anos acho um tempo ideal, dois 
anos é matar o direito de aprender dessa garotada.” (Profes-
sora E, 14/3/2017) 

O depoimento da Professora E nos alerta sobre o quanto precisamos 
permanecer atentos à ação pedagógica enquanto docentes que priorizam o 
tempo de cada um diante de algo a ser aprendido, vivido no espaço escolar. 
Ela ressalta: “ideal é defender um tempo maior para a criança ser alfabetizada”. 
Quantas docentes e educadores ecoam essa voz pela defesa de uma educação 
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que respeita o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de cada estudan-
te nesse ato de aprender a ler, a escrever, por uma alfabetização que tenha 
sentido, vivencial, cujo debate promove a inclusão de todos os sujeitos para 
além de uma temporalidade, mesmo que os documentos explicitados (BRASIL, 
2014; BRASIL, 2017; BRASIL, 2019) demarquem um tempo. Assim, façamos das 
palavras dessa professora as nossas por todo o segmento escolar: “Desculpa, 
colegas, não dá! Não dá!”. Falar sobre ciclo, alfabetização, não se encerra em 
um, dois ou três anos do ensino fundamental, “não, dá!”. Visto que é fundamen-
tal ressignificar nossas práticas como docentes entrelaçadas com teorizações 
e políticas públicas, sobretudo jamais negar o desejo, a vontade, o direito de 
aprender dessa garotada, como mencionou a professora em questão. 

Para não concluir... o que vem por aí?

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

Paulo Freire, 1981 

 Um ano após essa problematização, o atual governo federal publicou 
o Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, instituindo no 5º artigo a “alfa-
betização no primeiro ano do ensino fundamental” (BRASIL, 2019). Não nos 
deteremos neste espaço a valorizar os programas, ações e instrumentos men-
cionados no documento, tendo em vista a total descaracterização que este 
apresenta de tudo quanto se tem estudado e debatido nos espaços formativos 
relacionados à alfabetização nas escolas públicas do sul ao norte do país. 
Incorporamos ao final deste texto uma última fala de uma das professoras 
presentes no encontro de formação:

“É muito difícil ler e debater sobre tempo de alfabetizar. Sou 
professora há 25 anos, são tantas informações, tantas mu-
danças que acabo me perdendo. Hoje é três anos, amanhã 
me diz que é dois anos, daqui a pouco volta a ser um ano, 
como a classe de alfabetização. Gente, fico perdida, sem 
continuidade. Quando tudo vai caminhando, chega e muda 
tudo. É difícil. Sinceramente, me sinto perdida nisso tudo.” 
(Professora F, 14/3/2017) 
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 A angústia revelada no pronunciamento dessa professora está pre-
sente em todas as salas de aula do Brasil. A visão de que os idealizadores 
das políticas desconsideram a existência de professores mobilizados por ga-
rantir o direito, não só à aprendizagem dos conhecimentos escolares, mas à 
educação, no melhor sentido freireano, como uma forma de humanização, de 
se relacionar com o outro, que pode ser o próximo, a natureza, assim como 
os conhecimentos do mundo que nos cerca. Professores alfabetizadores, que 
fazem acontecer o cotidiano das escolas brasileiras, praticantes de uma peda-
gogia da esperança, que traduzimos aqui, nas palavras de Miguel Arroyo:

Para Paulo Freire, educar sempre será uma relação de gente 
com gente, de adultos com crianças. (...) Para Paulo Freire, 
o caráter renovador da educação está no caráter intrinseca-
mente renovado de toda a relação humana, entre humanos. 
Formamo-nos no diálogo, na interação com outros huma-
nos, não nos formamos na relação com o conhecimento. 
Este pode ser mediador dessa relação como pode também 
suplantar essa relação. (ARROYO, 2001, p. 47)

 Encerramos esse texto com as palavras de uma jovem pesquisadora, 
escritas em 2016, na efervescência do Brasil pós-golpe, nas quais podemos 
sentir o imperativo que nos está posto: esperançar por meio de nossa prática 
e pesquisa pedagógica.

Entretanto, a esperança permanece. As universidades já não 
são mais as mesmas, e uma parte significativa da sociedade 
se transformou pela educação. Desde junho de 2013 muitos 
brasileiros redescobriram as ruas como um espaço de fazer 
política e de lutar por seus direitos. Houve, ao mesmo tem-
po, o surgimento dos movimentos conservadores e de novas 
formas de manifestação e de organização com pautas niti-
damente progressistas, trazendo à tona palavras de ordem 
de combate às opressões e que revelaram uma geração de 
jovens que não aceitam o retrocesso. (...) A pauta desse mo-
vimento começa pela defesa de uma educação de qualida-
de, uma educação que liberte e que represente a realidade 
de nossa história, que reflita nossa diversidade cultural, que 
não sustente a intolerância religiosa ou qualquer outro tipo 
de opressão. Uma educação que se inspire nos ensinamen-
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tos de Paulo Freire, que transforme o indivíduo em um cida-
dão pleno de seus direitos e deveres de cidadãs e cidadãos 
que não fiquem calados diante das tentativas de retiradas 
de seus direitos, que não se conformam com a dominação de 
uma parcela minoritária da sociedade no comando do país e 
que atue na construção de uma sociedade verdadeiramente 
justa, democrática e popular. (SAMPAIO, 2016, p. 149)

  Valorizamos o espaço do Fórum Estadual de Alfabetização do Rio 
de Janeiro (FEARJ), que nos tem permitido, enquanto professores da Educa-
ção Básica e pesquisadores de diferentes universidades do Rio de Janeiro, 
participar dos fóruns e eventos onde, na partilha com nossos pares, temos 
construído redes colaborativas, viabilizando uma resistência propositiva, nos 
esperançando mutuamente, fortalecendo as escolas públicas desde a capital, 
as baixadas, do sul ao norte fluminense. Que sejamos vozes que respeitam o 
direito à educação de qualquer sujeito no espaço escolar e para além dos mu-
ros impostos socialmente. Que a coragem seja a nossa marca de dizer como 
um dos professores: “não dá”, pois uma educação democrática e emancipa-
tória é aquela que respeita as particularidades e as subjetividades de cada 
educando; alfabetizar significa ir além dos documentos, além das cartilhas, 
além de métodos, significa inserir tão somente nesse ato sujeitos que têm 
o desejo de aprender. Alfabetização marca a história de seres humanos que 
fazem a leitura de mundo também com palavras, mesmo que estas não sejam 
traduzidas em documentos.
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sEçãO ii
PERCURsOs FORmATivOs nA AlFABETiZAçãO

Com a Palavra, os Professores Alfabetizadores: 
Produção e Troca de Saberes na Formação Continuada

Patrícia Aparecida Lopes Silveira
Rejane Amorim

A formação de alfabetizadores: 
a formação inicial e a formação continuada

No intuito de compreender a formação inicial e a formação continua-
da, diversos estudos foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas. Entre 
muitos autores que se dedicam ao tema, destacamos Nóvoa (1992), Freire 
(2014 e 2018) e Gatti (2008). Os estudos desses autores apontam que o ca-
minho trilhado pela formação de professores no Brasil tem sido intensificado, 
mas em grande medida como algo complementar de uma formação inicial 
vista como insuficiente.

Nesse panorama, Gatti (2008) assinala que diversas iniciativas públi-
cas direcionadas à área educacional relacionadas à formação continuada ad-
quirem aspecto de programas compensatórios em detrimento de atualização 
e avanço de conhecimentos e, dessa forma, acabam sendo efetuadas tendo 
como finalidade suprir a má formação anterior. Porém o propósito inicial da 
formação continuada seria o aprimoramento dos profissionais na renovação 
e/ou inovação e nos avanços de suas áreas. Portanto, o propósito da formação 
continuada acaba sofrendo distorções e/ou inversões, uma vez que, em vez 
de cumprir o papel de investimento pessoal na carreira docente, acaba sendo 
visto como uma continuidade da formação inicial com função reparadora

Cremos que em muitas propostas de formação essa ideia de repara-
ção tem sido superada e a confiança no professor como alguém que produz 
conhecimento é a premissa em que se sustentam novas propostas formativas.

Podemos verificar que as universidades apresentam diversos espaços 
formativos nos quais os estudantes em formação inicial estabelecem um diá-
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logo com professores que atuam na escola básica, contribuindo assim para 
que ambos possam estabelecer trocas e debater as suas práticas. Esse forma-
to de curso que coloca ambos os atores para discutir a prática docente foi o 
adotado pelo Curso de Extensão que analisamos neste estudo. No contexto 
da criação e desenvolvimento dessa ação, o que se perseguiu foi a horizon-
talização das vozes, em que professores alfabetizadores, estudantes do curso 
de Pedagogia e professores universitários pudessem construir juntos esse es-
paço formativo.

Caracterização do Curso de Extensão e metodologia

O Curso de Extensão “Ler e Escrever na Escola: articulando saberes, 
construindo práticas” iniciou-se em setembro de 2016 e se estendeu até o fim 
de 2017. Foram duas turmas, sendo a primeira de setembro de 2016 a junho 
de 2017 (entre os semestres de 2016.2 e 2017.1), com encontros de 2 horas de 
duração, uma vez por semana. A segunda turma ocorreu entre agosto e no-
vembro de 2017 (semestre de 2017.2), com encontros de 3 horas de duração, 
uma vez por semana. A carga horária total do curso foi de 30 horas em ambas 
as turmas e seguiu a mesma proposta.

Na primeira turma, participaram oito professoras. Na segunda turma, 
participaram oito professoras e um professor5, além dos estudantes e moni-
tores, em número de cinco em cada edição. Destes, dezessete cursistas parti-
cipantes das duas edições. O Curso de Extensão ocorreu no Campus da Praia 
Vermelha, situado no bairro da Urca, zona Sul do Rio de Janeiro, e teve como 
intuito promover o contato dos licenciandos do curso de Pedagogia da UFRJ 
com os professores alfabetizadores atuantes em escolas públicas do Rio de 
Janeiro e municípios vizinhos, possibilitando trocas de saberes e discussões 
sobre a teoria e prática relativas ao campo da alfabetização. 

5Devido à participação de apenas um professor entre as duas edições do Curso de Extensão, optamos 
por nos referirmos ao conjunto como “professoras”, negando a regra da língua portuguesa brasileira, 
pois consideramos a questão de gênero em nossa pesquisa.
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O curso apresentou característica artesanal, foi desenvolvido sem a 
utilização de apostilas e restrito a um número pequeno de participantes. A 
adesão dos professores alfabetizadores/estudantes ocorreu de forma espon-
tânea. Os encontros trouxeram os seguintes temas-chave para desenvolvi-
mento do debate, práticas e propostas: Práticas iniciais de alfabetização: uso 
do nome; Trabalho com sequências didáticas utilizando gêneros textuais (ora-
lidade leitura e escrita): carta, bilhete, listas, trava-línguas e receitas; Projeto 
interdisciplinar utilizando a literatura; O lúdico na alfabetização: Oficina de 
massinha; Africanidades; Jogos na alfabetização; Alfabetização matemática e 
a resolução de problemas: trabalhando conceitos; A escrita na alfabetização; 
Avaliando a escrita.

Participaram do curso nove graduandas e um graduando do curso de 
Pedagogia da UFRJ como parte da equipe organizadora, que antes de cada 
encontro se reuniam com as professoras coordenadoras do curso e juntos 
elaboravam planejamentos e avaliação de cada encontro. Os cursistas, pro-
fessores produziam práticas e desenvolviam as atividades em conjunto com 
as professoras responsáveis, com a equipe organizadora e com os colegas de 
curso, havendo dessa forma uma importante troca de saberes entre todos, 
contribuindo para a formação inicial da equipe organizadora e, ao mesmo 
tempo, para a formação continuada dos cursistas. Sendo assim, foi um curso 
que teve duplo objetivo formador e foi relevante por construir possibilidades 
de práticas elaboradas pelos próprios cursistas, que, em posse da temática e 
dos materiais disponibilizados, decidiam e construíam possibilidades de atua-
ção em conjunto com a equipe de execução.

Para desenvolver a pesquisa, utilizamos os relatos que foram produ-
zidos ao final de cada uma das duas edições do curso ocorridas entre os anos 
de 2016 e 2017. Na ocasião, foi proposto que os cursistas de ambas as turmas 
construíssem escritas relatando a experiência vivida durante a participação 
no curso sobre as temáticas abordadas e sobre o desenvolvimento das ati-
vidades práticas ligadas ao campo da alfabetização realizadas por eles de 
forma coletiva.

Ao todo, analisamos dezessete relatos de professores alfabetizadores, 
por ser o recorte que nos interessava nesta pesquisa. 

As escritas produzidas podem ser consideradas como documentos, 



54

pois apresentaram as vivências, as reflexões, os posicionamentos e as críticas 
acerca das experiências dos professores/estudantes que participaram da re-
ferida ação extensionista.

A presente pesquisa é de cunho qualitativo e tem características, tais 
como: “a ênfase na interpretação, na compreensão das motivações, culturas, 
valores, ideologias e sentimentos que movem os sujeitos, que dão significado 
à realidade estudada (...)”. (IVENICKI e CANEN, 2016, P.11)

O caminho metodológico traçado consistiu na realização de diversas 
leituras minuciosas, analíticas e aprofundadas de todos os relatos, de modo 
que foi possível a aglutinação das informações, apontando assim as simila-
ridades entre esses relatos, ou seja, quais apontamentos e questões sobres-
saíam com maior incidência.

Após sistematizarmos os trechos dos relatos e agruparmos nas ques-
tões que mais se destacaram, emergiram três categorias de análise a partir das 
similaridades, complementaridades e dicotomias, sobre as quais foi possível 
compreender quais foram as contribuições que o curso trouxe para a formação 
dos professores/estudantes que dele participaram. É importante frisar que as 
categorias que destacamos para nossa análise tiveram um percurso de inves-
tigação em duas fontes: 1) Nos aportes teóricos que embasam a pesquisa, em 
especial nos estudos de Freire (2014 e 2018), que dialogam acerca da impor-
tância da formação permanente e da autonomia durante o exercício da carreira 
docente, e de Nóvoa (1992, 1999, 2008 e 2017), que discute sobre a relevância 
da educação contínua dos professores; 2) Nas leituras e releituras dos relatos 
dos professores alfabetizadores e posterior agrupamento de temas.

Com o intuito de sermos fiéis às falas dos participantes do curso, a 
nomenclatura de cada uma das categorias de análise surgiu a partir dessas 
falas, seguindo, dessa forma, a opção metodológica para a nossa pesquisa 
qualitativa, que é a de dar voz aos sujeitos da pesquisa, inspirados em Aguiar 
e Ozella (2006).

Assim, as três categorias de análise destacadas no estudo são: 1) “O 
mais interessante é que estive motivada a participar das aulas e, toda quin-
ta-feira, a me deslocar do meu município na Baixada Fluminense para trocar 
experiências na universidade”; 2) “O professor sai da condição de consumidor 



55

para a de produtor do conhecimento”; 3) “Sinto-me mais bem preparada para 
atuar nos anos iniciais, passando a não olhar mais essa fase como um bicho 
de sete cabeças”.

Para preservar a identidade dos sujeitos, serão representados pela letra 
“C” (que representará cursistas), acompanhada por um número de ordem na 
qual recebemos os relatos, conforme o exemplo: “C1”, “C2”, seguindo até “C17”. 

A partir daqui, faremos a análise mantendo o protagonismo que esses 
sujeitos tiveram nessa ação a partir dos relatos finais produzidos por eles.

Com a palavra, os professores alfabetizadores
Nas análises dos relatos finais dos cursistas, buscaremos apresentar 

as contribuições para a formação desses professores que fizeram parte dessa 
ação formativa, que buscou fomentar as trocas de saberes, o protagonismo e 
a reflexão sobre a prática docente. Passaremos a análise das categorias ela-
boradas nesta pesquisa.

“O mais interessante é que estive motivada a participar das aulas e, toda 
quinta-feira, a me deslocar do meu município na Baixada Fluminense 
para trocar experiências na universidade”

Essa categoria de análise emergiu a partir da fala da cursista C6 e 
de outras que evidenciaram a opção da realização do Curso de Extensão por 
adesão, por escolha individual. Além disso, essas falas destacaram o investi-
mento na formação permanente feito pelas professoras/estudantes, possibi-
litando se colocarem como sujeitos do processo formativo.

Nóvoa (1992) ressalta que é necessário associar a lógica da procura 
estabelecida pelos professores ou pela escola em consonância com a lógica 
da oferta estabelecida pelas instituições responsáveis pela formação, sendo 
esta inseparável dos projetos profissionais.

Contudo, nem sempre é possível para os professores conciliar as ofer-
tas de cursos de formação com a rotina decorrente da demanda que a carreira 
docente impõe. É o que C4 evidencia em sua fala: “Estive sempre muito ani-
mada com o início do curso. Apesar de trabalhar em horário integral, consegui 
negociar com a direção as saídas ao meio-dia para conseguir chegar a tempo 
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na UFRJ”. Em outro trecho, em relação a sugestões para o aperfeiçoamento 
do curso, C4 sugere a ampliação da carga horária e cursos aos sábados para 
contemplar aqueles que trabalham 40 horas semanais.

Algumas professoras destacam a motivação pessoal que fez com que 
escolhessem realizar o curso. A fala de C6, que denomina a presente categoria 
de análise, ressalta que a motivação para se deslocar de um município distan-
te até a UFRJ a fim de realizar a ação extensionista se deu pela vontade de 
trocar experiências na universidade. Ao utilizar as palavras “trocar experiên-
cias”, demonstra a importância desse ato, que não é mecânico.

A adesão do professor por cursos de formação possibilita a constru-
ção de caminhos próprios de formação, podendo dessa forma decidir quando, 
onde e como continuará realizando essa formação (CASTRO e AMORIM, 2015). 

Nas falas de outras cursistas, observamos a adesão e o investimento 
pessoal em suas carreiras: 

“No processo da autoformação, está inclusa a busca por no-
vos diálogos, olhares e atravessamentos. É um movimento 
dinâmico que exige deslocamento, reposicionamento e re-
flexão.” C5

A colocação de C5 evidencia a consciência da importância da for-
mação permanente. Essa busca por novas formações explicitadas pelas pro-
fessoras vai ao encontro do que Freire (2014) destaca sobre a formação de 
professores.

Freire (2018, p. 40) salienta que “Na formação permanente dos pro-
fessores, o momento fundamental é a reflexão crítica sobre a prática. É pen-
sando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática”. Nóvoa (2017) ressalta que é importante uma reflexão cons-
tante e sistemática sobre o próprio trabalho, mas também é necessário que 
essa reflexão seja realizada em conjunto com outros colegas de profissão.  

A formação se constrói a partir de um trabalho reflexivo e crítico acer-
ca das práticas e de uma permanente construção e reconstrução da identi-
dade pessoal e profissional. Devido a isso, há necessidade de se investir na 
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pessoa, já que “O professor é uma pessoa, e uma parte importante da pessoa 
é o professor” (NIAS, 1991 apud NÓVOA, 1992, p. 13). Dessa maneira, os sabe-
res e as experiências adquiridas ao longo da carreira dão sentido à vida tanto 
pessoal quanto profissional do professor.

Finger, Ball e Goodson (apud NÓVOA, 1992, p. 14) destacam que “a 
formação está indissociavelmente ligada à ‘produção de sentidos’ sobre as 
vivências e sobre as experiências de vida”. Sendo assim, quanto mais as ex-
periências afetarem o professor, mais sentido fará. Portanto, o Curso de Ex-
tensão buscou envolver tanto os professores/estudantes como os alunos do 
curso de Pedagogia da UFRJ numa experiência formativa que afetou todos 
num movimento de construção mútua em que ensinaram e aprenderam si-
multaneamente. Tais fatos podem ser observados na fala da cursista C7, que 
aponta: “Quando nos colocamos no lugar de aprendiz, ‘aprendemos a fazer 
como nossos alunos’ e sentimos na prática as dificuldades deles”. 

Freire (2014, p. 169) ressalta que “é impossível pensar-se na leitura 
da palavra sem reconhecer que ela é precedida pela leitura do mundo”. Frei-
re (2014) ressalta ainda que é preciso que o processo de alfabetização seja 
discutido com o alfabetizando. Não deve ficar restrito apenas à leitura da 
palavra, e sim estabelecer uma relação entre a leitura da palavra e a leitura 
do mundo, ou seja, a leitura da realidade em que o educando está inserido. 
A prática de alfabetização precisa partir justamente da leitura do mundo, da 
realidade dos educandos, pois essas leituras estão repletas de saberes.

“As professoras conduziram a proposta do curso de modo 
que permitiam a participação e a inserção das opiniões do 
grupo, criando um clima amistoso e colaborativo.” C5.

“As professoras coordenadoras do curso atuaram como 
mediadoras do processo de aprendizado e enriquecimento 
sempre com bastante simplicidade, e não como “donas do 
saber”. E colocaram as monitoras dentro do processo com 
as leituras, dinâmicas, brincadeiras, de forma a equilibrar a 
participação, visto que não atuaram como simples ouvin-
tes.” C4. 

Nesses relatos, notamos que os cursistas se colocaram como sujei-
tos do processo formativo, se sentiram parte desse processo e perceberam 
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sua participação valorizada nesse contexto. Ao apontar que as professoras 
coordenadoras do curso atuaram como mediadoras, e não como “donas do 
saber”, C4 apresenta um dos princípios que orientou o Curso de Extensão, 
que vai ao encontro do que Freire (2018) nos fala sobre a importância de o 
processo de aprendizagem não ser um ato mecânico, ressaltando que “ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou 
a sua construção” (p. 24). Durante a participação no curso, as professoras e as 
estudantes foram “alunas” imersas nessa ação formativa. E a maneira como 
as professoras responsáveis pelo curso se colocaram diante delas e como 
organizaram os encontros mostrou que aquele era um ambiente construtivo 
e de trocas, e não de ensinamentos aprisionados dentro de um pacote que 
seriam apenas transmitidos. Consideramos, assim como Nóvoa (2017), que há 
importância na construção de ambientes formativos que, em conjunto com as 
universidades, com as escolas e com os professores, criem elos sem os quais 
não é possível se tornar professor. 

“O professor sai da condição de consumidor 
para a de produtor do conhecimento.”

Além dos elementos apresentados na categoria anterior, a partir das 
análises dos relatos, foi possível observarmos também que diversas falas 
apontaram para as vivências e a produção de conhecimentos decorrentes 
dessas vivências, a dimensão individual e a autonomia como movimentos que 
contribuíram para que as professoras deixassem a condição de consumidoras 
para a de produtoras de novos conhecimentos. A denominação da presente 
categoria de análise emergiu da fala da cursista C5.

Para que o professor seja produtor de novos conhecimentos, é neces-
sário desenvolver a autonomia sobre seu trabalho. Para realizar esse movi-
mento, é preciso entender a especificidade da profissão. Nesse sentido, Lee 
Shulman (apud NÓVOA, 2017) destaca que há três aprendizagens próprias das 
profissões: “aprendizagem cognitiva, na qual se aprende a pensar como um 
profissional; aprendizagem prática, na qual se aprende a agir como um profis-
sional; e aprendizagem moral, na qual se aprende a pensar e agir de maneira 
responsável e ética” (p. 114).

Segundo Nóvoa (2008, p. 3), “no ensino, as dimensões profissionais 
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cruzam-se sempre, inevitavelmente, com as dimensões pessoais”. Sendo as-
sim, há relevância em cursos que busquem agregar as dimensões pessoais e 
profissionais, que também podem ser desenvolvidas em conjunto com outros 
colegas de profissão de forma coletiva, contribuindo para a formação de to-
dos os professores envolvidos na formação. 

Durante a análise das falas das cursistas, notamos que externaram a 
dimensão individual que as levou à escolha por realizar o curso e quais eram 
as expectativas iniciais. 

“Minha expectativa inicial era justamente poder apresentar 
novas ideias aos grupos de professores alfabetizadores do 
município de Mesquita, onde estou coordenadora do Setor 
de Incentivo à Leitura e, muitas vezes, participo como for-
madora em rede. Acredito que estudar é preciso e que as 
trocas acontecem quando estamos inseridos em novos gru-
pos que buscam melhorar a educação.” C6

“O curso teve total influência em mais um passo importante 
da minha vida, que foi a aprovação no mestrado. Após o cur-
so, tive o ânimo que me impulsionou a buscar conhecimento 
e fazer a prova.” C2

Apesar de trazerem contextos diferentes, as falas de C6 e C2 eviden-
ciam aspectos pessoais e profissionais, em especial a última, que destaca uma 
importante conquista pessoal que diz respeito a sua aprovação no mestrado, 
que, segundo ela, foi decorrente da motivação a partir de sua participação 
no curso, no qual se sentiu afetada ao ponto de querer galgar conquistas 
maiores. Assim como destaca Freire (2018, p. 92), “Me movo como educador 
porque, primeiro, me movo como gente”, o curso fez com que a professora se 
movesse como pessoa e como educadora, pois a pessoa e o profissional fazem 
parte de um único ser.

A fala de C4 mostra que ela escolheu o curso por afinidade ao tema, 
assume que sabia do tema, teve liberdade para colocar o que pensa ser o ca-
minho e, no decorrer da realização do curso, foi contemplando a expectativa 
de acordo com que acredita acerca da alfabetização.

É interessante observar o que moveu C6: realizar o curso para apre-
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sentar novas ideias ao grupo no qual está inserida e que coordena no seu 
espaço de atuação. No movimento de “aprender e ensinar”, pôde consequen-
temente repensar e levar esses novos saberes e conhecimentos para além 
dos muros da universidade, construindo assim novos conhecimentos com os 
colegas da escola onde atua, aproximando dessa forma universidade e escola. 
Segundo Nóvoa (2017, p. 1.223), “o espaço universitário é decisivo e insubs-
tituível, mas tem de se completar com o trabalho no seio de comunidades 
profissionais docentes”. Ainda segundo o autor, é importante a “construção 
de um lugar de diálogo que reforce a presença da universidade no espaço da 
profissão e a presença da profissão no espaço de formação”. (NÓVOA, 2017, 
p. 1.116) 

Outras três falas que emergiram nas análises dos relatos e se rela-
cionam a essa categoria merecem destaque. Uma delas nos fala sobre sua 
experiência ao longo do curso:

“As temáticas abordadas foram bastante interessantes e 
mesmo aquelas já familiares ao meu cotidiano trouxeram 
um novo olhar, novas discussões, reflexões. Quanto às di-
nâmicas e às atividades, foram muito gratificantes, pois ge-
raram trocas de experiências, deram margens a avaliações, 
experimentações e percepções sobre o quanto cada propos-
ta e conteúdo eram adequados ou passiveis de adequações 
para realidade escolar de cada participante.” C3

A partir da fala de C3, notamos que as vivências experienciadas 
desencadearam grandes reflexões. Quando relata que mesmo dinâmicas e 
atividades já familiares trouxeram novos olhares e novos repensares, conse-
quentemente esses novos repensares agregaram e contribuíram com novos 
conhecimentos. 

As outras duas falas que merecem destaque realçam os conhecimen-
tos decorrentes das experiências vividas diante das atividades que envolve-
ram os jogos e as brincadeiras:

“Gostei muito das atividades lúdicas, nas quais pude apren-
der através dos jogos e brincadeiras e pude “testar” brincan-
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do. Fiquei muito animada e imaginei as crianças apresenta-
das a esses jogos sugeridos.” C4

“Quando se pensa em jogos, é sempre complicado, pois logo 
se imagina todos os alunos descontrolados. Mas aprendi que 
você deve sim incentivar os alunos “descontrolados”, pois 
eles não apenas aprendem sentados e comportados em suas 
carteiras, mas aprendem também na agitação dos jogos e 
das brincadeiras.” C17

Nas falas de C4 e C17, foi possível observarmos que entenderam que é 
possível que as crianças aprendam enquanto brincam, possibilitando que nes-
sas trocas e interações umas com as outras ocorram importantes processos 
de aprendizagem de forma leve e divertida.

A partir dessas falas e de outras expostas anteriormente, constata-se 
a importância que as professoras/estudantes que participaram do curso dão 
às construções de saberes, às trocas de experiências e aos conhecimentos ge-
rados em grupo, que vão ao encontro do que Nóvoa (1999) destaca sobre isso: 
“É preciso inscrever rotinas de funcionamento, modos de decisão e práticas 
pedagógicas que apelem à coparticipação e à partilha entre colegas. É fun-
damental encontrar espaço de debate e de planificação e colaboração entre 
os professores” (p. 16). O curso abriu espaço para o debate e a colaboração, 
construindo um elo formativo. Durante o exercício da docência, os debates 
e as discussões sobre as situações do campo, as reflexões sobre o que pode 
ser feito para alcançar os objetivos almejados são relevantes também para a 
construção da autonomia do trabalho dos professores, pois, embora esse tra-
balho ocorra de forma individual nas salas de aula, ele precisa ser construído 
em conjunto fora dela através desses diálogos e reflexões com os pares. 

Acerca das vivências ocorridas no ambiente da sala de aula de C5, 
destaca-se uma interessante reflexão sobre isso, apontando que: “A sala de 
aula é um espaço antagônico, pode gerar passividade e silenciamento ou pode 
promover criticidade e autonomia nas escolhas e decisões, tudo dependerá de 
como é encarado o processo de aquisição do saber”.

A afirmação acima mostra que C5 reconhece a sala de aula como 
um espaço repleto de tensões que pode gerar diferentes experiências. Freire 
(2018) ressalta que tanto os professores quanto os alunos precisam saber que 
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sua postura deve ser “dialógica, curiosa, aberta, indagadora e não apassivada” 
(p. 83). Esses são caminhos para que as experiências ocorridas nas salas de 
aulas fomentem a criatividade e a autonomia dos alunos.

Sobre a construção da autonomia durante a realização do Curso de 
Extensão, alguns relatos trazem um imediato retorno das professoras em re-
lação às atividades desenvolvidas durante os encontros, pois algumas profes-
soras desenvolveram atividades criadas no curso com seus alunos, relatando 
nos encontros seguintes como foi a resposta deles às propostas. Como exem-
plo, serão apresentados alguns desses relatos: “Gostei das atividades, foram 
bastante simples, de recursos muitíssimo acessíveis, e consegui adequar a 
minha prática aos meus alunos, todas foram muito úteis”. C4. “Pude trabalhar 
bastante o que aprendi. O casamento da Dona Baratinha abriu várias possibi-
lidades de trabalho.” C11

 “sinto-me mais bem preparada para atuar nos anos iniciais, passando a 
não olhar mais essa fase como um bicho de sete cabeças.”

A nomenclatura dessa categoria surgiu da fala da cursista C8. Assim 
como C8, outras cursistas também destacam que se sentem mais bem prepa-
radas para atuar como professoras alfabetizadoras. Algumas professoras des-
tacaram a ampliação do repertório referente ao campo da alfabetização após 
sua imersão no Curso de Extensão. Em outras falas, foi possível notarmos a 
aceitação das cursistas de seu inacabamento como sujeitos que se encontram 
em constante formação e, portanto, continuam buscando novas formações. 
Contudo, observamos certa dicotomia em algumas falas que demonstram dú-
vidas se os novos conhecimentos adquiridos no curso poderão se materializar 
nos respectivos campos em que atuam ou se conseguirão alfabetizar.

Os primeiros anos de imersão na profissão docente são momentos 
bastante sensíveis para a formação dos professores, pois são geradas expec-
tativas, boa parte da vida profissional joga-se nesses anos e também na forma 
como se integra na escola e no exercício da profissão. (NÓVOA, 2008). Sendo 
assim, reforçamos, mais uma vez, a importância de formações que valorizem 
os conhecimentos adquiridos pelos professores durante suas atuações em 
campo, o trabalho em equipe e a troca dos saberes. Nóvoa (2008, p. 3) res-
salta que:
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Ser professor é compreender os sentidos da instituição es-
colar, inteirar-se numa profissão, aprender com os colegas 
mais experientes. É na escola e no diálogo com outros pro-
fessores que se aprende a profissão. O registro das práticas, 
a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação são 
elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação (...) 
rotinas que fazem avançar a profissão.

A busca por desenvolver atividades que fossem capazes de propiciar 
novos conhecimentos e ampliação do repertório acerca da alfabetização foi 
uma preocupação constante ao longo do curso. Em algumas falas, nota-se 
que esses objetivos foram alcançados, pois, acerca do curso e/ou das ativida-
des desenvolvidas, uma das cursistas destaca: 

“O curso trouxe várias possibilidades de uso da linguagem 
escrita, da oralidade, da literatura, do jogo simbólico e da 
matemática como ferramentas que podem contribuir para a 
apropriação do saber.” C5

Durante os encontros, as professoras responsáveis promoveram o 
contato dos cursistas com diversos livros de literatura infantil, como Dona Ba-
ratinha e Cabe na Mala (Ana Maria Machado), Listas Fabulosas (Eva Furnari), 
Bruna e a Galinha D’Angola (Gercilga S. de Almeida), Correspondência (Barto-
lomeu Campos de Queirós), entre outros. Em uma das aulas, foi realizada uma 
“tarde literária”, na qual todos trouxeram diversos livros de literatura infantil 
da autora Ruth Rocha. Foram realizadas leituras que permitiram aos cursistas 
lembrar de livros já conhecidos da autora, proporcionando assim uma tarde 
de partilha, de aprendizados mútuos e deleite.

Além da ampliação do repertório referente ao campo da alfabetiza-
ção, algumas falas apontaram a aceitação dos cursistas de seu inacabamento 
como sujeitos em formação. 

“A formação continuada é algo que deve estar enraizada 
na vida do professor, pois os conhecimentos se ampliam e 
se ressignificam e as exigências também se modificam. O 
público-alvo, cada vez mais, exige uma aula diferente, uma 
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transposição didática mais direcionada.” C3

“Acredito que nós como professores nunca estamos prepa-
rados para a prática, pois ela está sempre se modificando. 
Sempre há uma nova turma, novos coordenadores, novas 
demandas. O curso em questão apresentou bem alternati-
vas para essas novas demandas.” C17

É importante que os professores se assumam “epistemologicamen-
te curiosos” (FREIRE, 2018, p. 83). A curiosidade pode mover o professor e 
também os alunos na busca do conhecimento. Se a curiosidade não for ali-
mentada, é possível que a procura por novos conhecimentos se estagne. Nos 
posicionamentos de C3 e C17, observa-se a conscientização de que ensinar 
exige uma ação constante de busca por novos conhecimentos e de aperfei-
çoamento e, portanto, de que o professor é um ser inacabado em constante 
processo de aprendizagem, já que “é na inconclusão do ser, que se sabe como 
tal, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e homens 
se tornam inacabados à medida que se reconheceram inacabados” (FREIRE, 
2018, p. 57). 

Além da aceitação dos cursistas de seu inacabamento como sujeitos 
que se encontram em constante formação, observamos que algumas falas 
destacaram o quanto a sala de aula é um ambiente desafiador. Mesmo profes-
soras atuantes e experientes carregam dúvidas e angústias, porém conservam 
a curiosidade capaz de movê-las em uma permanente busca por novos conhe-
cimentos e aprimoramento de seu trabalho, conforme vemos em suas falas:

“Ainda não me sinto tão preparada para alfabetizar, às vezes 
sinto que falta algo mais. Por esse motivo, busco vivenciar, 
estabelecer relações nesse meio sempre que possível.” C16

“Alfabetizar para mim ainda é um desafio, pois apesar de 
buscar sempre atuar de forma a utilizar o lúdico, sempre 
colocamos muitas expectativas e às vezes nos frustramos. 
Acredito que ainda preciso ampliar os conhecimentos sobre 
a alfabetização.” C4

Observamos nessas falas uma dicotomia no processo pela busca de 
novos conhecimentos num movimento entre o avançar e o retroceder nesse 
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processo. Segundo Nóvoa (1992, p. 15), “Os momentos de balanço retrospec-
tivo sobre os percursos pessoais e profissionais são momentos em que cada 
um produz a “sua” vida, o que no caso dos professores é também produzir a 
“sua” profissão”. Diante disso, nos momentos em que as professoras refletem 
sobre a prática cotidiana, seus medos e suas angústias são positivos para que 
produzam a profissão, que é indissolúvel da dimensão pessoal. Em outra fala, 
a dicotomia é ainda mais evidente: 

“Quando busquei o curso, tinha como objetivo alargar minha 
compreensão sobre a alfabetização. Atuo nessa área há mais 
de 10 anos na rede pública com classes populares. Porém 
percebo que ainda carrego dúvidas, angústias, sobretudo 
muita curiosidade, que é o que me impulsiona a aprender. O 
desafio sempre é o de promover atividades e conteúdos que 
não sejam escolarizados, de transpor essa barreira e propor 
aos alunos uma imersão no mundo com escritas e leituras 
que possam propiciar um ambiente desafiador e significati-
vo. Mas às vezes ainda esbarro nas minhas limitações car-
tesianas e cadeias culturais que tentam me engessar e me 
aprisionar.” C5

No relato de C5, percebemos que ela não está segura se consegue 
fazer uma prática renovada ou se os novos aprendizados decorrentes do curso 
poderiam se materializar sendo inseridos em seu dia a dia na sala de aula. 
Visto que cada escola tem sua dinâmica própria, sendo então diversificadas 
entre si, o professor pode se encontrar em um campo que o apoia na realiza-
ção de novas práticas ou não. Portanto, para que seja possível que ocorram 
inovações dentro das escolas, estas precisam estar abertas para isso. O pro-
fessor precisa ter liberdade para realizar práticas diferenciadas. Se a gestão 
da escola estiver aberta ao novo, um professor que passou por uma formação 
como a ocorrida no Curso de Extensão, apresentado nesta pesquisa, pode di-
vidir os novos conhecimentos com os demais colegas na escola em que atua, 
formando uma nova rede coletiva de trocas por adesão.

Quando C5 menciona que ainda esbarra em algumas limitações e ca-
deias culturais que tentam engessá-la e aprisioná-la, nos remete ao currículo 
e materiais didáticos aos quais o professor é submetido em seus respectivos 
campos. Freire (2014) ressalta que o professor que caiu na armadilha de um 
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currículo mecanicista que visa oferecer mais conteúdo sem instrução básica 
necessita adotar uma postura ética diante desse currículo e no modo como o 
insere no contexto. Essa inserção não deve ser realizada de forma individual, 
e sim de forma coletiva, a partir das discussões com outros professores. O 
espaço pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, “interpretado”, 
“escrito” e “reescrito” (FREIRE, 2018, p. 95), podendo assim ser modificado e 
repensado.

Existem diversos caminhos que o docente pode buscar com a fina-
lidade de enriquecer e aprimorar a sua formação. O Curso de Extensão “Ler 
e escrever na escola: articulando saberes, construindo práticas” foi um dos 
diversos espaços formativos que buscaram contribuir para a formação dos 
professores alfabetizadores/estudantes, abrindo caminho para reflexões, tro-
cas e discussões referentes à alfabetização. Ponderamos que a adesão dos 
professores a cursos de formação deve partir de escolhas individuais. Nesse 
sentido, é importante que esses cursos sejam alinhados às distintas realida-
des, às reais necessidades e aos desafios com os quais os professores preci-
sam lidar durante o exercício da profissão.

Considerações finais

Ao longo da presente pesquisa, buscamos apresentar algumas refle-
xões sobre formação continuada de professores alfabetizadores. Nesse con-
texto, a presente pesquisa buscou “dar voz” aos professores que participaram 
de uma ação formativa ocorrida em um determinado tempo e espaço. Freire 
(2018) nos fala acerca da força da escrita, ressaltando que um texto escrito 
apresenta características de tempo e espaço com ideias carregadas de cultura 
e de história. Ainda segundo Freire (2018), quando o texto é escrito em outro 
cenário, em outro tempo ou, ainda, em outra cultura e posteriormente é lido, 
pode não corresponder à historicidade da contemporaneidade. Contudo, ain-
da assim permite ao leitor interagir com o texto e com a historicidade trazida 
por ele, podendo, dessa maneira, auxiliar o leitor a compreender o presente.

Nesse sentido, as falas dos professores participantes da ação exten-
sionista não se perderão no tempo e podem contribuir para futuros estudos, 
pois essas falas são ricas e estão repletas de historicidade, de reflexões, de 
análises, de posicionamentos e de saberes decorrentes da experiência for-
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mativa, explicitando também as contribuições que o curso propiciou para a 
formação desses professores.

A ampliação da autonomia foi uma das contribuições para a formação 
evidenciada nos relatos finais produzidos pelos professores participantes do 
Curso de Extensão. O futuro professor e o professor formado são sujeitos 
inseridos em um contexto histórico e cultural no qual vão se construindo 
e se reconstruindo como pessoa e como profissional. Consideramos, assim 
como Freire (2018), que “não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito 
igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato não para 
me adaptar, mas para mudar (...) ninguém pode estar no mundo, com o mundo 
e com outros de forma neutra” (p. 75). É necessário que, durante o exercício 
da profissão, o docente conserve a curiosidade epistemológica e assuma uma 
postura ética, crítica e autônoma, mantendo contínuo autoquestionamento 
e autorreflexão sobre sua prática e sobre seu trabalho, pois dessa forma sua 
formação será permanente durante o exercício da carreira.
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Formação Continuada dos professores 
por meio da Metodologia Ativa “Rodízio de Saberes”

Roseday Nascimento
Denise Lannes

A dinâmica do “Rodízio de Saberes”

A dinâmica foi baseada no livro Sexo, drogas, rock’n’ roll... & chocolate. 
A turma foi organizada em cinco grupos, com oito alunos, relacionando as 
cinco temáticas, pois o protótipo foi desenvolvido para participação de 40 
estudantes.

A partir dessa organização, descrevemos as cinco etapas estruturais da 
dinâmica do “Rodízio de Saberes”.

1ª Etapa: Identificação

Cada grupo é identificado por uma letra de acordo com a temática a ele atri-
buída: P para Prazeres Cotidianos; s para Sexo; e assim por diante. Além disso, 
cada membro do grupo (formado por oito estudantes) é designado por um 
número. Dessa forma, cada estudante é identificado por um conjunto de letra 
e número. Por exemplo: P1, P2...P8; s1, s2...s8. Todos os estudantes recebem 
um crachá com sua identificação (Figura 1).

Figura 1 - Modelo de crachá de identificação do estudante por 
temática e numeração no grupo, exemplificando o estudante 1 da 
temática Prazeres Cotidianos.
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2ª Etapa: leitura individual (duração de 15 minutos)

Já organizados em grupos de oito membros, cada estudante recebe um 
ou mais capítulos da sua respectiva temática para ler. 

O livro, usado no protótipo, possui 34 capítulos agrupados em cinco 
temáticas, sendo eles agrupados da seguinte maneira: ‘Prazeres Cotidianos’, 
‘Sexo e Rock’N’Roll’, ‘Drogas’ e por último “Chocolate’.

3ª Etapa: Interação intragrupos (duração de 15 minutos)

Em seus grupos, os estudantes discutem o que leram com o objetivo de cons-
truir um entendimento compartilhado do capítulo todo (Figura 2). 

Figura 2 - Modelo de organização dos grupos e estudantes identi-
ficados por temática, para interação intragrupos, quando os estu-
dantes contam seus capítulos para os demais integrantes do grupo.

4ª Etapa: Interação intergrupos – primeiro ciclo de rotação (duração de 75 
minutos)

A cada 15 minutos, uma dupla muda do seu grupo para outro, a fim de 
explicar o conteúdo do capítulo lido “em grupo” – 1ª rodada (Figura 3). 

Após os 15 minutos, é utilizado um apito ou um sino para avisar os es-
tudantes que eles precisam retornar aos seus lugares.



71

Nessa etapa, a dinâmica repete-se sucessivamente até que todos te-
nham “saído para contar” o que leram aos outros grupos – 2ª, 3ª e 4ª rodadas.

Figura 3 - Modelo de organização dos grupos e estudantes identifi-
cados por temática para interação intergrupos, quando duplas vão 
a outro grupo contar sobre sua temática: Interação intergrupos – 1º 
ciclo de rotação – 1ª rodada

5º Etapa: Interação intergrupos – segundo e terceiro ciclos de rotação (dura-
ção de 30 minutos)

Os estudantes retornam aos seus lugares para realizar mais dois ro-
dízios com dinâmica inversa. Isso porque as duplas que saíram para contar 
deixaram de ouvir sobre o assunto daquela rotação.6 

Para que todas as duplas tenham acesso a todos os conteúdos, nas 
duas últimas rodadas, os que contam permanecem em seus grupos e os que 
ouvem é que vão em busca do conteúdo que não ouviram – 5ª e 6ª rodadas. 
Dessa forma, os grupos permanecem sempre com o mesmo número de com-
ponentes.

 Ao final de aproximadamente uma hora e quarenta minutos, todos os 
estudantes conheceram todas as temáticas abordadas, ou seja, todos “leram” 
o livro inteiro.

6Por exemplo, a dupla P1-P3, ao sair para contar sobre a temática “Prazeres cotidianos”, não ouviu 
sobre a temática “Chocolate” (ver Figura 3)
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Viabilidade da dinâmica RdS

Formação de Professores – Curso Normal 

Aplicamos a dinâmica do RdS em 35 alunos da 3ª série do Curso Nor-
mal no Instituto de Educação Rangel Pestana.

A participação de todos foi muito tranquila, possivelmente pela pos-
tura profissional característica de um grupo de alunos que já estava em está-
gio supervisionado em escolas do ensino fundamental I e EJA, ou seja, prati-
camente no final de sua formação docente. O protagonismo desse grupo foi 
muito visível, visto que os participantes se organizaram de forma impecável. 
Os alunos não reclamaram da leitura dos textos antes da aplicação e gosta-
ram muito do livro, pois, na opinião deles, misturava informação com a vida 
cotidiana. Devido ao número de alunos (35), diferente do previsto no protóti-
po (40), houve necessidade de flexibilizar a organização da dinâmica do RdS. 
Adaptamos a distribuição dos capítulos por aluno.

 Utilizando o livro paradidático “Além do que você imagina” 

No segmento do Ensino Fundamental I (Anos Iniciais), aplicamos o RdS 
em uma turma composta de 28 alunos cursando o 5º ano de escolaridade 
(antiga 4ª série primária), na Escola Municipal Monteiro Lobato. A faixa etária 

dessa turma variava entre 9 e 11 anos. Para essa faixa etária, utilizamos na 
aplicação do RdS o livro “Além do que você imagina”, de autoria de Bruno Te-
baldi7, um pré-adolescente de 12 anos de idade.

Como descrito no prefácio do livro, a “obra propõe uma viagem para 
um mundo paralelo ao nosso, cujo passaporte é o gosto pela leitura, pois é 
através dela que transformamos sonhos em realidade...”

7Título: Além do que você imagina; autor: Bruno Tebaldi; Di Livros Editora Ltda.; 2013. 46 p. ISBN 978-
85-8053-054-4 
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Opinião do sujeito coletivo acerca do “Rodízio de Saberes”

Ao final da dinâmica, os alunos comentaram a atividade, respondendo 
ao comando “Conte como foi a atividade”. O objetivo é responder à pergunta 
“Quais são os interesses mobilizados pelo ‘Rodízio de Saberes’ em cada nível 
de ensino?”. 

Os depoimentos dos alunos foram analisados, gerando um quadro or-
ganizado por categorias de acordo com a “Opinião do Sujeito Coletivo” (OSC), 
uma ferramenta metodológica desenvolvida por nós, baseada na adaptação 
do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), de Lefèvre e Lefèvre (2006). 

Como os alunos tiveram o primeiro (e único) contato com o Rodízio de 
Saberes no dia em que a dinâmica foi aplicada, o objeto estudado – RdS – 
não é próprio do grupo. Portanto, os relatos dos alunos não expressam cren-
ças ou concepções acerca de algo com o qual se relacionam, não podendo 
ser analisados a partir da teoria das representações sociais. Segundo Jodelet 
(2001, p. 5), “representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual o 
sujeito relaciona-se com um objeto. [...] Não há representação sem objeto. [...] 
A representação é, pois, a representação mental do objeto que reconstitui 
simbolicamente”.

Entretanto, foi mantido o conceito de coletividade, visto que é en-
tendido por “grupo” um coletivo de indivíduos que são mantidos unidos por 
conjugarem identidades e/ou interesses semelhantes, compartilhando expe-
riências e comportamentos de acordo com o que é prescrito por instituições 
sociais (CASTELLS, 1999; CHINOY, 1966). Desse ponto de vista, alunos com-
põem um grupo social “[...] por possuírem expectativas recíprocas concernen-
tes à conduta de outros, de modo a terem que atuar de formas relativamente 
reguladas” (CHINOY, 1966, p. 46).

Os relatos dos alunos estão descritos em pequenos trechos com algu-
mas correções ortográficas da língua portuguesa. Contudo, não alteramos as 
expressões utilizadas pelos estudantes, a fim de garantir a essência da opi-
nião relatada por eles. As expressões-chave (EC) equivalentes à mesma Ideia 
Central foram reunidas para em seguida serem refinadas, gerando o que neste 
trabalho denominamos de Opinião do Sujeito Coletivo (OSC).  
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Relato das opiniões do sujeito coletivo  

Ensino Médio – Curso Normal – Formação de Professores – 3ª série

Em relação aos estudantes do Curso Normal, o aspecto mais importante 
foi o fato de ser divertido e interessante. Entretanto, a maioria dos estudantes 
do curso de Formação de Professores reconheceu também na atividade as 
características de compartilhamento entre os estudantes e de produtividade 
para o aprendizado. Fato este que nos parece muito positivo para a validação 
do RdS (Tabela 1).  

Tabela 1 - Interesses mobilizados. Representatividade das Ideias Centrais presentes nas 
Opiniões do Sujeito Coletivo (OSC) dos alunos do Ensino Médio – Curso Normal – Forma-
ção de Professores. Dados coletados em 2016

Ideias Centrais
Representatividade 

Estudantes (%)

legal, divertido 85,7
Compartilhar com o grupo 77,1
Produtiva para o aprendizado 60,0
Conteúdo 37,1

Não deu certo 28,6

Entendimento da dinâmica – Alternativa ao Seminário 22,9

Vencer a timidez 8,6

Repetir 8,6

Prazer de ler 5,7

Total de alunos 35

Seguem as OSC representativas.

OsC 1 - legal, divertido (85,7%)

“ ... Confesso que pensei que seria chato, mas me surpreendi. Vou 
guardar essa ideia porque sinceramente eu gostei. A atividade foi 
muito divertida, criativa e prazerosa...  ”



75

 OSC 2 - Compartilhar com o grupo (77,1%)

“  ... Começamos a atividade de forma bem interativa, participativa, o 
que fez com que todos pudessem ler e entender aquilo que leu para 
poder explicar ao outro grupo. E foi interessante porque dialogamos 
com vários colegas com opinião diferente...”

OSC 3 - Produtiva para o Aprendizado (60%)

“ ... Aprendi vários assuntos que não conhecia. Foi uma experiência 
única em que nós aprendemos um pouco de tudo, pois com apenas 
algumas horas de pesquisa podemos aprender vários temas e assun-
tos diferenciados...”

 O RdS para o Fundamental I (Anos Iniciais) foi uma atividade legal, 
divertida e diferente, proporcionando “o prazer de ler e o desafio de contar” e 
um maior movimento corporal. Em relação ao livro “Além do que você imagi-
na”, trabalhamos o livro inteiro, composto de 11 capítulos e 46 páginas.

Consideramos importante destacar que a Ideia Central (IC) “legal, di-
vertido” foi a mais representativa tanto para esses estudantes como para os 
do Curso Normal – Formação de Professores. Essa semelhança das IC nos 
parece relevante, uma vez que os estudantes do Curso Normal têm o Funda-
mental I como público-alvo da sua futura atividade profissional.

Todas as Ideias Centrais (IC), com suas respectivas representatividades, 
estão mostradas na Tabela 2.
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Tabela 2 - Interesses mobilizados. Representatividade das Ideias Centrais presentes nas 
Opiniões do Sujeito Coletivo (OSC) dos alunos no Ensino Fundamental – I Segmento. 
Dados coletados em 2016

Ideias Centrais Representatividade (%)

   legal, divertido  . . . aula diferente 75,0
   O prazer de ler e o desafio de contar 64,3
   Movimento do corpo 53,6
   A professora é muito legal 39,3

   A possibilidade de escrever 28,6

   Total de alunos 28

Seguem as OSC construídas a partir das IC representativas.

OsC 1 - legal, divertido ... aula diferente (75%)

“ ... Foi bem bacana e divertida. A aula estava diferente. A atividade 
foi muito legal. Essa aula é interativa e eu gosto de aula interativa... 
Vou contar à minha mãe que essa aula foi muito legal...”

OSC 2 - O Prazer de ler e o desafio de contar (64,3%)

“ ... Lemos as histórias. Eu pensei que seria chato, até porque eu não 
gosto de português. Mas eu gostei porque nos dividimos em grupo 
para contar histórias... Nos ensina a ler e a memorizar para contar aos 
outros...”

OSC 3 - Movimentando o corpo... Brincando com os colegas (53,6%)

“ ... Achei bem legal a parte que nós trocávamos de grupos. Adorei. 
Trocamos de lugar. Foi a maior correria, todo mundo agitado...”
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Considerações Finais

A dinâmica pode ser aplicada em diferentes “salas de aula”. É viável 
no contexto da educação formal e nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino. O RdS permitirá que o aluno esteja na centralidade do processo de 
ensino-aprendizagem. Atende não apenas à realidade da estrutura organiza-
cional do sistema da educação formal, mas também à demanda de interesses 
dos alunos. 

O “Rodízio de Saberes”, como estratégia de aprendizagem, trabalha 
a oralidade, levando os alunos a praticar diferentes linguagens (científica ou 
literária), pois a sua prática possibilita maior integração entre os alunos, com-
partilhando o que leram, contando e ouvindo uns aos outros. 
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Formação Continuada e Alfabetização 
na Rede de Ensino Municipal do Rio de Janeiro

Márcia Inocência de Almeida

Partindo da nossa experiência docente dos estudos, trocas de expe-
riências no Grupo de Estudos e Formação Time de Alfabetizadores e da nossa 
atuação em escolas do município do Rio de Janeiro, traçaremos nossas análi-
ses no desenvolvimento do trabalho que se segue. O Time de Alfabetizadores 
é um grupo de estudo de formação continuada formado, com adesão voluntá-
ria, por professores que atendem prioritariamente a turmas de alfabetização. 

O Time de Alfabetizadores se reunia uma vez por mês para estudar 
e dinamizar teorias e práticas pertinentes ao processo de alfabetização. Os 
encontros aconteciam em uma Unidade Escolar da Rede, com dinamizadoras 
pertencentes à Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que, antes de nos 
levar a proposta de estudo do mês, o estudava em nível central na Secretaria 
Municipal de Educação (SME). Assim todas as Coordenadorias, que são dividi-
das em 11, e as suas diversas turmas trabalhariam o mesmo tema. 

Uma rede com 1.540 unidades escolares, ao todo, com 777 unidades 
escolares (UEs) atendendo ao segmento Fundamental I, tinha pelo menos 
dois professores regentes inscritos de UE. A turma em que participei tinha 
aproximadamente 20 professores e professoras.

Os dias de estudos eram compostos de uma videoaula, produzida pela 
Multi Rio, que trazia uma Roda de Conversa com um entrevistador e profissio-
nais pertencentes à nossa Rede de Ensino, textos para embasamento teórico 
sobre o tema abordado, exemplos de práticas, inclusive de professores e pro-
fessoras que participavam do Time de Alfabetizadores, uma atividade prática 
para o grupo e avaliação.

Tivemos uma exposição dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula, 
sendo essa uma prática que ocorria em dias de estudos/formação, através de 
fotos enviadas pelos docentes. Nessa exposição, foram levados materiais lú-
dicos que usamos em sala de aula como estratégia de ensino-aprendizagem. 
Também tratamos de temas pertencentes à nossa prática, como avaliação, 
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abordagem de conteúdos, sequência didática, produção textual, entre outros.

Esse formato foi realizado pela primeira vez na rede e pretendíamos 
descrever o impacto dessa formação em nossa prática pedagógica, a mudan-
ça de olhares ou a manutenção deles.

Objetivo

A escrita é central, como um dos formatos de comunicação, em nossa 
sociedade: 

Em sociedades grafocêntricas, como são as socie-
dades do mundo contemporâneo em sua maioria, 
a criança vivencia, desde muito cedo, experiências 
com a língua escrita. A escrita é um objeto cultural... 
Com funções sociais que a criança identifica já mui-
to pequena, reconhecendo em seu ambiente familiar 
objetos – papel, caderno, lápis, caneta, livros, folhe-
tos, embalagens... – usados em e para determinadas 
práticas: ver pessoas lendo jornais, rótulos, livros, 
escrevendo bilhetes, lista de compras, recados...; e 
percebe que a escrita, objeto cultural presente nes-
sas práticas, materializa-se em um sistema de símbo-
los, de pequenos traços sobre o qual vai construindo 
hipóteses e conceitos, à medida que vai compreen-
dendo que sob eles estão escondidas as palavras. 
(SOARES, 2017, p. 342)

Mediante a relevância da escrita em nossa sociedade, podemos men-
surar, por consequência, como é de suma importância que os integrantes des-
sa mesma sociedade dominem esse código de comunicação.

Esse domínio e a compreensão da leitura/escrita não acontecem em 
sua plenitude nos processos escolares no atual momento, independente da 
nossa atuação profissional, cujo um dos objetivos é a alfabetização.

Analisar o Time de Alfabetizadores traz elementos que contribuem 
para essa discussão e nos possibilita perceber caminhos de atuação no com-
bate à reversão desse quadro.
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metodologia

No momento de troca de experiências das nossas práticas, trazíamos 
nossos exemplos de atuação pedagógica. Dialogávamos sobre como trazer 
um conteúdo novo a partir da realidade do aluno, como formas de apresentar 
a matemática de um jeito mais material e palpável, reescritas de textos por 
eles produzidos, leitura de uma produção textual feita em sala de aula. Cada 
um de nós colocava nossas práticas e os resultados obtidos, levávamos mate-
riais produzidos pelos próprios alunos para análise do grupo.

Em um novo momento de partilha, tivemos relatos que a experiência 
levada havia sido replicada e/ou adaptada por outros docentes e com resul-
tados bastante positivos.

Esse movimento se integrou aos dias de estudos, com a exemplifica-
ção das práticas e seus resultados, fazendo com que esse momento fosse bem 
produtivo.

Nas análises das avaliações feitas, após cada encontro, em todas as 
turmas, percebem-se pontos em comum. Pautados nessas avaliações e nas 
trocas, traçamos nossas conclusões.

Conclusões

Para melhor participar dessa sociedade, de forma efetiva, ter domínio 
desse conhecimento, a leitura e a escrita são é de suma importância.

Em consonância com o nosso desejo docente e o da SME de que a 
alfabetização ocorra em sua totalidade, nos empenhamos diariamente em 
conciliar nossos objetivos com a realidade que se apresenta e conciliação de 
ambos. 

Para além de discutirmos um tema pouco retratado, que é a prática 
solitária e pouco solidária, quase que inerente à nossa profissão, surge a pro-
posta, diante desse contato com outros docentes, que o curso nos proporcio-
nou. Nesses contatos, percebe-se um alívio ao constatarmos várias angústias 
e anseios em comum para que haja a compreensão de nossa língua (alfabe-
tização). 
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A língua é vista como processo discursivo, como 
fenômeno de uma interlocução viva que perpassa 
todas as áreas do agir humano, potencializando, na 
escola, a perspectiva multidisciplinar, presente em 
atividades que possibilitam, aos alunos e profes-
sores, experiências reais de uso da língua materna. 
Portanto, nessa concepção, a língua é entendida não 
como algo pronto e acabado. Ao contrário, está em 
constante transformação e se realiza na interação 
verbal, no discurso. Isso implica considerar os di-
ferentes usos da língua, em diferentes situações e 
contextos. O domínio das modalidades oral e escri-
ta da língua, em suas diversas variações, é essencial 
para a participação social efetiva, pois, a partir dela, 
o indivíduo se comunica, tem acesso à informação, se 
expressa, torna-se autônomo, crítico, constrói novas 
visões de mundo e, principalmente, constrói conhe-
cimento. (SME, 2014, p. 31)

Para além de um momento formativo, este espaço nos propicia um 
momento de troca, muito rico, que a rotina escolar nos dificulta ter. A Rede do 
Município do Rio de Janeiro atende alunos com diversas demandas e realida-
des. Elaborar estratégias pedagógicas e até de convivência e civilidade que 
contemplem essa multiplicidade requer do docente uma postura de profes-
sor/pesquisador.

A ousadia é delinear a práxis, pois “A teoria sem a prática vira “verba-
lismo”, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se 
une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da 
realidade” (FREIRE, 1989, pg. 67). Considerar a realidade que está inserida na 
análise e elaboração da sua prática faz com que o docente tenha embasamen-
to para construir seu planejamento, revisá-lo e reavaliá-lo e assim sucessiva-
mente. Assim o fazer pedagógico não será verbalismo ou ativismo, mas uma 
consistente práxis.

Percebemos que o curso de formação continuada nos possibilitou que 
saíssemos da prática solitária para a prática solidária, haja vista que a troca 
de experiências em muito nos enriqueceu e nos gerou reflexão, mesmo nas 
discordâncias.



83

É latente nas avaliações dos docentes a sensação de grande sobre-
carga que nos é colocada, como responsáveis totais, na formação dos nossos 
alunos. Até nesse sentido, a troca nos auxilia a elaborarmos esse contexto e 
por vezes compreendê-lo.

Todas as colocações feitas nas avaliações orais e escritas deixam cla-
ro que todo esse movimento, reflexão e troca agregam à nossa atuação como 
professor alfabetizador nessa rede tão complexa. 

Precisamos traçar reflexões causais de tantos conflitos que eclodem 
em sala de aula, comprometendo o trabalho que está sendo desenvolvido. 
Nesse sentido, há muito a ser ajustado e estudado. Nessa questão, a troca de 
experiências também pode ser uma grande aliada. 

Toda essa troca e reflexão ampliam nossa compreensão e imprimem 
em nossa prática a forma de chegarmos à nossa meta: a alfabetização. Propi-
ciar esse processo de ensino-aprendizagem aos nossos alunos requer atenção 
ao que eles nos trazem. O trabalho de estudo continuado, propiciado pelo 
Time de Alfabetizadores, permite estarmos mais atentos em trazer um am-
biente alfabetizador que dialogue com esse aluno. 

Ambiente alfabetizador: fazer da sala de aula um es-
paço onde ricos estímulos de aprendizagem estejam 
sempre presentes. É um ambiente que promove um 
conjunto de situações de uso real de leitura e de es-
crita, em que os educandos têm a oportunidade de 
participar. Um ambiente alfabetizador não é apenas 
aquele em que aparecem diferentes tipos de texto, é 
mais que isso: é aquele que tem diferentes tipos de 
texto que são consultados frequentemente, com di-
ferentes funções sociais. Eles devem ser substituídos 
de acordo com sua funcionalidade, além de estarem 
ao alcance do grupo. (LOPES, 2010, p. 6)

Alcançar esse objetivo, desenvolver estratégias pedagógicas que se 
alinhem com a realidade dos nossos alunos, aliado às metas traçadas com a 
Secretaria de Educação, é um grande desafio aos docentes e a todos os en-
volvidos. A formação continuada com o Time de Alfabetizadores está como 
uma ferramenta e auxílio para que esse objetivo seja alcançado. Percebe-se a 
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necessidade de um estudo mais robusto da realidade que permeia e interfere 
nesse processo de alfabetização, mas a troca ocorrida no Time de Alfabetiza-
dores colaborou e agregou muito à nossa prática.
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A Importância da Residência Pedagógica no CAp/Iserj: 
como novas possibilidades de Educação no Rio de Janeiro

Camilla de Oliveira
Joiceane Lopes

Este artigo pretende demonstrar a importância e eficácia que tem 
sido o Projeto Piloto de Residência Pedagógica no Colégio de Aplicação do 
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (CAp-Iserj). A principal fina-
lidade é submeter os alunos da graduação em pedagogia a uma experiência 
na área de educação, com maior domínio e conhecimento para a sua prática 
escolar, podendo desse modo ter uma melhor interação com sua Instituição 
de Ensino Superior (IES) e auxiliar nas carências que acontecem em toda a 
rede. Teremos como foco o processo de alfabetização de alguns alunos incluí-
dos, sendo um deles uma criança de 8 (oito) anos, que é diagnosticada como 
portadora de autismo moderado e deficiência intelectual leve, que faz parte 
de uma turma com 25 (vinte e cinco) alunos. 

A educação continuada do CAp-Iserj, que se trata de um órgão es-
tadual, mantido pela rede de ensino da Fundação de Apoio à Escola Técnica 
(FAETEC), vem sofrendo uma crescente crise por falta de profissionais, assim 
como pelo sucateamento da educação e cultura em nosso país. Nesse perío-
do em que há dificuldades diversas em nosso estado, o Iserj e suas diversas 
estruturas foram integrados à proposta do Projeto de Residência Pedagógica, 
com incentivo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (CAPES), atrelada ao Ministério da Educação (MEC).  

Sob a premissa de implantar projetos inovadores que estimulem arti-
culação entre teoria e prática, levando os estudantes de licenciaturas a atuar 
de forma direta dentro de sua Instituição de Ensino Superior (IES), o projeto 
nessa instituição de ensino foi voltado para a área de educação especial, visto 
que houve uma crescente entrada de alunos incluídos, assim como portado-
res de diversos transtornos do nosso cenário atual.

O ato de escrever é como uma gestação, tomada de dores, conflitos 
e amores. Imprimimos no papel todo o sentimento e todo o desejo pela obra 
final, pelo inacabado que há entre nós e que deseja de alguma forma auxiliar 
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nosso próximo. Ser educadora nos dias atuais tem sido um desafio; escrever 
sobre nossas práticas, um desafio maior, pois nos expomos, somos olhados, 
criticados em nossos erros, mas amados por nossas lutas e legados.

A residência pedagógica nos últimos meses tem sido esse período 
embrionário, no qual toda a formação do novo nos traz a felicidade e a beleza 
de iniciarmos um projeto para a vida e de entender o papel social que esse 
projeto nos proporciona.

Alfabetizar é um ato de amor, ensinar a descobrir o novo em qualquer 
idade ou circunstância é um desafio para qualquer professor, imaginemos 
para um recém-formado. Na inclusão, os desafios são maiores, visto que o ar-
cabouço de informações e vivências é vazio e sem prática. O projeto nos per-
mite experienciar de forma muito ampla esse universo novo e desmistificá-lo.

O que é a residência pedagógica?

Similar à proposta de residência médica, sua proposta é integrar o 
discente de licenciatura a escolas básicas municipais ou estaduais, proporcio-
nando uma experiência mais conceituada a ser realizada, devido ao número 
de representantes ser menos expressivo.

Em termos gerais, sua ação conjunta com o governo dos estados e 
municípios, em parcerias paralelas, é fomentar e fortalecer o processo de for-
mação de professores para um melhor aproveitamento e aprendizagem na 
prática, o que poderá tão em breve substituir o estágio escolar nas licencia-
turas no país.

Sua vigência é de 18 (dezoito) meses, sendo obrigatório passar por 
todos os setores educacionais da instituição de ensino, com a proposta de 
conhecer e despertar maior interesse do futuro discente em um segmento 
específico.

O projeto é ousado, suas bolsas são financiadas através do MEC (Mi-
nistério da Educação) e seu fomento é através do CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), tendo valores variáveis para 
o nível residente, preceptor (professor mediador entre IES e escola de base, 
sendo esse supervisor) e coordenadores.
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Essas concessões de bolsas, assim como os valores e definições para 
sua aquisição, estão dispostas em uma das portarias a seguir, assim como o 
embasamento legal do projeto. Uma das principais finalidades do projeto é a 
reformulação do estágio obrigatório das licenciaturas, assim como a colabo-
ração dos discentes na BNC.

Por não haver sistema de colégio de aplicações em todas as institui-
ções abrangentes do projeto, há necessidade de parcerias com outras esferas 
para que haja o ensino-aprendizagem do dito residente. Outra ferramenta 
que nos possibilita entender melhor o encadeamento desse amplo projeto é a 
cartilha disposta no portal do Ministério de Educação (MEC).

Uma realidade já notória é a inexistência de uma boa formação de 
educadores no Brasil. A licenciatura promovida em universidades é de pouca 
conotação de saber e baixa experimentação de práticas, visto que, pela Reso-
lução CNE n° 1, de 2016, o curso de licenciatura em pedagogia, assim como as 
demais licenciaturas, deveria cotejar 300 horas de estágios supervisionados 
ao longo do curso. 

Visando proporcionar uma maior integração entre teoria e prática, 
assim como uma maior evolução do saber do discente em licenciaturas, a 
residência pedagógica vem com a proposta de criação de um maior currículo, 
totalizando 1.200 (mil e duzentas) horas de estágio supervisionado, sendo 
400 (quatrocentas) horas de imersão em todos os ambientes escolares, uma 
maior experiência e uma idiossincrasia entre os alunos tidos como residentes, 
perfazendo assim um currículo mais eficaz.

No Iserj, adotou-se como objetivos específicos para o projeto: mediar 
a construção do conhecimento junto a alunos com necessidades especiais e 
fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre IES e a escola básica, com o 
intuito de promover laços de sinergia entre ambos e uma troca de conheci-
mento mútuo para os alunos de licenciatura em pedagogia.

A experiência com alfabetização com um aluno autista no CAp-Iserj

O método construtivista foi empregado no aluno Antônio, do 3º ano 
do ensino fundamental. Partindo da confecção textual de histórias da realida-
de do aluno e a partir do todo, foi feita a fragmentação para partes menores, 
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como palavras e letras que ele reconhece, além da construção de afeto entre 
educadoras e educando. Como resultado, adquirimos uma maior possibilidade 
de aprendizagem múltipla e diagnóstica por se tratar de duas visões de do-
cência. O primeiro contato com ele foi em junho de 2018. Ele já conhecia as 
letras, mas não conseguia formar palavras. Era necessário que as educadoras 
soletrassem palavra por palavra e, em alguns momentos, mostrassem as le-
tras para que ele recordasse a grafia.  

Meu propósito era acompanhar a turma por seis dias para realizar um 
dos estágios obrigatórios da faculdade de pedagogia, porém acabou viran-
do uma mediação, quando ele me escolheu para auxiliá-lo durante as aulas. 
Retornei à classe, mas dessa vez como residente pedagógica, realizando a 
mediação dele, acompanhando-o até o final do ano letivo de 2018. Durante 
as atividades em sala, o aluno não aceitava ajuda, pois presumia que, se os 
demais colegas estavam conseguindo realizá-las sozinhos, ele também tinha 
que conseguir. Essa negativa atrapalhava muito o nosso trabalho, principal-
mente quanto à leitura. Realizar leitura coletiva na classe era complicado, 
porque Antônio queria ler, mas não conseguia fazer essa tarefa muito bem. 
Não aceitava ajuda e acabava se frustrando, o que geralmente precedia uma 
crise leve, em que ele se jogava no chão e/ou gritava. 

Éramos 3 (três) educadoras em sala, pois nessa turma havia a bido-
cência, ou seja, duas professoras que trabalhavam em conjunto e eram res-
ponsáveis pela turma. Enquanto uma aplicava a atividade, as outras duas po-
diam dar maior atenção aos alunos e realizar outras tarefas, com isso sempre 
havia uma de nós disponível para atendê-lo.

A questão era de “arme e efetue”, sequenciadas de “A a G”. Como não 
conseguia resolver as questões matemáticas, ele começou a “brincar” com 
as letras. Na alternativa “a”, ele escreveu a palavra “amor”; na alternativa “b”, 
escreveu “a + b = bola”; na alternativa “c”, escreveu “a + b + c = cabra”. Essa 
conexão do saber aprendido do aluno foi muito significativa, pois demonstrou 
que ele tem essa linha de raciocínio. Como não conseguia somar os números 
como lhe era pedido, ele começou a somar as letras das alternativas e pensar 
palavras que as continham. Ao término do ano letivo, Antônio era capaz de 
escrever palavras mais complexas, como maracujá e biblioteca, e frases gran-
des com poucos erros. 
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Conclusão

É notável que toda a represália que a educação vem enfrentando não 
foi capaz de refrear um avanço significativo de políticas educacionais. A resi-
dência pedagógica, assim como a residência docente, é um projeto criado para 
alavancar o progresso da situação da educação, tão formalmente engessada, 
sucateada e utilizada como mão de obra.

Os avanços vistos na Prova Brasil, no meritório Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (Ideb), são em parte fruto de formações acadê-
micas realizadas, que possibilitaram o pontapé inicial para que mudanças na 
alfabetização viessem a ocorrer.

O aprimoramento do processo de formação continuada, possibilitado 
pela residência pedagógica, teve um crescente resultado com foco no ensino 
público de qualidade, o que pode ser levado às demais escolas brasileiras, 
fortalecendo o processo de alfabetização dos alunos incluídos, assim como os 
que não apresentam defasagem no aprendizado, como ocorreu no CAp-Iserj.
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Formação Docente na Alfabetização: Perspectiva de Pesquisa em 
Escola da Rede Municipal de Duque de Caxias (RJ)

Ana Paula Menezes Andrade

Os saberes docentes precisam ser construídos na prática profissional. 
Essa construção torna-se, contudo, inócua se não for enriquecida na troca 
com os pares, na definição da identidade do grupo de professores, no planeja-
mento das atividades escolares e na troca de experiências específicas. 

Objetivos

A intenção aqui é refletir sobre como conversas com professores do 
Ensino Fundamental I em escola pública municipal de Duque de Caxias ilus-
traram a necessidade de repensar o modo como os processos formativos pe-
los quais passaram/passam esses professores foram/são estruturados. 

metodologia

Durante o ano de 2017, em pesquisa que tratou da avaliação no ciclo 
de alfabetização de uma escola na rede municipal de Duque de Caxias e sua 
relação com o fracasso escolar no terceiro ano do ciclo, realizei encontros 
com professoras/professores utilizando a metodologia denominada Consulto-
ria Colaborativa, que se caracterizou pela presença de consultores, convida-
dos, especialistas em relação ao tema tratado em cada encontro, pela parti-
cipação ativa de professoras e professores durante as discussões e propostas 
apresentadas pelo reflexo dessas construções coletivas nas atividades com 
os alunos no tratamento dos assuntos propostos numa triangulação profes-
sor – consultor – alunos. (cf. OLIVEIRA, 2016; IDOL, L.; NEVIN, A.; PAOLUCCI-
WHITCOMB, 1993). Antes, contudo, de propor os assuntos a serem tratados, 
foram pensados com antecedência junto com os participantes. Para isso, vi-
sitei a escola algumas vezes antes do início das atividades que envolveram a 
Consultoria Colaborativa. Os temas elencados pelos professores junto com a 
pesquisadora foram: 1- Apresentação do projeto de pesquisa do qual partici-
pavam; 2- O Ciclo e a Educação Infantil: os desafios da ruptura; 3- Os sentidos 
da avaliação escolar e a avaliação na alfabetização; 4- Diferenças no contexto 
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da sala de aula: quando a diferença se torna dificuldade; 5- Inclusão, bidocên-
cia e Plano Educacional Individualizado/oficina com materiais adaptáveis às 
necessidades especiais de aprendizagem; 6- Avaliação dos encontros. Assim, 
convidei os participantes para conversar a respeito das ideias dos autores que 
orientaram teoricamente a pesquisa até aquele ponto. Entre eles, Michel de 
Certeau (1994), que ajudou a elucidar as questões envolvendo o cotidiano es-
colar; Perrenoud (1999), para pensar a respeito das finalidades dos processos 
de avaliação; Bourdieu (1989), tratando do poder simbólico que rege relações 
sociais; e Goffman (2004), para esclarecer conceitos a respeito da criação de 
estigmas na escola e suas consequências. Conversamos a respeito dos estu-
dos de Magda Soares (2011), que trata das diferenças dentro da escola, sobre-
tudo as que são causadas pela dificuldade de acesso à linguagem reproduzida 
na/pela escola; Lontra e Süssekind (2016); e Süssekind e Reis (2015), com 
pesquisas relativas ao cotidiano e ao currículo. Participaram dos encontros 16 
do total de 17 professoras e professores da escola. Os encontros aconteciam 
na própria escola, numa das salas de aula em dia de Grupo de Estudos, em 
meio período ou, aproveitando um horário de recreio, um pouco mais longo. 
Dessa forma, utilizo uma análise qualitativa dos registros feitos daqueles en-
contros, embora tenha classificado as falas de professoras e professores em 
eixos de assuntos que tornaram possível identificar os fatores prós e contras 
o trabalho pedagógico, de modo que alguns vieses foram surgindo, entre eles 
o da formação docente. 

Resultados

No decorrer dos encontros, as dificuldades relativas à realização do 
trabalho pedagógico se manifestaram através de alguns vieses, sendo um 
deles o da precariedade da formação continuada. Tardif (2014) argumenta que 
os saberes experienciais dos professores formam um conjunto de represen-
tações, constituídas por suas interpretações e compreensões da sua própria 
prática em face das experiências dos seus pares. Dessa forma, é importante 
salientar que são essas interpretações que vão orientar a prática pedagógica. 
As professoras alegaram que, por parte do sistema educativo, não se reali-
zavam ações de mudança na forma de avaliar as escolas nem era oferecido 
apoio necessário ao desenvolvimento pedagógico, o que é ratificado por Tar-
dif, quando fala da precarização do trabalho docente e do descrédito que é 
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conferido à profissão. Observei junto com professoras e professores, durante 
os encontros, que é permitida, para educação e para o trabalho pedagógico 
realizado nas escolas de Educação Básica, a interferência de profissionais de 
outras áreas, podendo definir planos e metas para serem alcançados, sem que 
isso passe primeiro pela escola e pelos profissionais que nela atuam, pelos 
profissionais que vivem o cotidiano das salas de aula, os professores. Uma das 
professoras diz não saber como agir diante de determinadas circunstâncias 
do cotidiano do seu trabalho. Como, então, será possível a busca pela solu-
ção do problema encontrado pela professora, quando diante de sua turma de 
alfabetização? De que maneira poderão esta e outras professoras encontrar 
caminhos para desenvolver uma proposta pedagógica que encaminhe para 
resultados favoráveis sem que ninguém as ouça? Assim, um processo forma-
tivo que não tenha levado em conta as necessidades de alunos e professores 
deixa transparecer os riscos que estes correm estando sujeitos a propostas 
elaboradas fora da escola. 

Considerações

Maurice Tardif (2010) mostra como os saberes docentes são construí-
dos ao longo da vida de professoras e professores em trajetórias distintas. 
Contudo, também argumenta que na academia e na escola existe um objetivo 
específico e diferenciado para lidar com a produção de saberes. Para o autor, 
os professores têm as competências técnicas para transmitir o conhecimen-
to elaborado por outros grupos e, além disso, esses profissionais de outros 
grupos sequer têm contato ou conhecimento da rotina de professoras e pro-
fessores, especialmente dos que atuam na alfabetização. O autor explicita o 
caráter social dos saberes docentes, já que se constituem no convívio com o 
grupo de alunos e professores, e torna evidente o quanto o cotidiano dessas 
professoras tem sido silenciado quando são promovidos cursos de formação 
que, planejados fora da escola, focam nos resultados como consequências da 
aplicação de métodos e técnicas. Nesse sentido, as soluções deveriam partir 
da escola, pois é lá o lugar de onde se originam as dificuldades.



94

Referências 

BOURDIEU, P. O poder simbólico. Lisboa, 1989. 

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: 1, Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 
1994. 

GOFFMAN, E. Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. 
4. ed. Rio de Janeiro: LTC. Tradução Mathias Lambert, Edição Digital, 2004. 
Original publicada em 1988. 

IDOL, L.; NEVIN, A.; PAOLUCCI-WHITCOMB, P. Collaborative Consultation. 2. 
ed. Texas: Pro-ed, 1993. p. 63-81. 

LONTRA, V.; SÜSSEKIND, M.L. Narrativas como travessias curriculares: sobre 
alguns usos da pesquisa na formação de professores. Roteiro, Joaçaba, v. 41, 
n. 1, p. 87-108, jan./abr. 2016. 

OLIVEIRA, L. B. Consultoria colaborativa e práticas pedagógicas para alunos 
com baixa visão no ensino fundamental I. 2016. 167 f. Dissertação. (Mestrado 
Profissional em Ensino em Educação Básica) – Instituto de Aplicação Fernan-
do Rodrigues da Silveira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2016. 

PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regularização das aprendizagens: 
entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999. SOARES, M. Linguagem e es-
cola: uma perspectiva social. Rio de Janeiro: Ática, 2011. 

SÜSSEKIND; M. L.; REIS, G. F. S. CURRÍCULOS-COMO-EXPERIêNCIAS-VI-
VIDAS: um relato de embichamento nos cotidianos de uma escola na cidade 
do Rio de Janeiro. Currículo sem Fronteiras. Rio de Janeiro: UFRJ, v. 15, n. 3, p. 
614-625, set./dez. 2015. 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2014. Edição Digital.



95

Identidade Docente: Relações e Percursos Formativos

Mônica Macedo
Sabrina Guedes

Pensar o professor, o seu exercício docente imbuído de elementos 
que o identificam e dizem o que de fato ele representa, enquanto detentor da 
significação pedagógica, é afirmar que ele é sujeito intelectualizante, isto é, 
um sistema, um organismo vivo, que se constrói e se reconstrói cotidianamen-
te, que carrega vivências e experiências que o confirmam como um detentor 
teórico. O educador formado nessa perspectiva é um referencial teórico, com-
posto de conceitos, de fatos, de narrativas, de fontes e métodos, estabelecen-
do múltiplas e complexas relações entre eles, além de ele mesmo “beber” em 
fontes distintas, indo além do conhecimento tradicional, interessando-se por 
aquilo que é contado (relatos) pela memória, pelo documento, pela fotografia, 
incorporando a parte e o todo de cada expressão individual, tendo em vista 
desvencilhar-se dos espaços de ritos dispensáveis, e de repetições e processos 
equivocados. 

O profissional da educação precisa expressar por intermédio 
das variadas linguagens o conhecimento que produz, consi-
derando que ele é o sujeito que ecoa sentimento, reflexões, 
pensamentos da sua época, das redes que o compõem, tor-
nando dinâmico e significativo o processo de ensino-apren-
dizagem. (CARDOSO, 2017, p. 5)

O professor é um operário nato e essa identidade que o constitui per-
meia todas as suas ações, corroborando em alguns momentos e questionando 
as diretrizes institucionais em outras oportunidades. O eu educador, docente, 
é mais do que voz e eco dos espaços instituintes e institucionalizados. O su-
jeito docente é elemento produtor e transformador da cultura, da história e 
sociedade, enxergando algumas vezes o que lhe é imposto, e não o leva a se 
autoafirmar como a gênese de diferentes saberes. Todo esse movimento vai 
se processando a cada fazer e a cada momento em que o professor para para 
pensar que caminhos fez e que precisa refazer. “É tão importante investir na 
pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência” (NÓVOA, 1995, p. 25). 
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Quando estamos em processo de formação com os professores, temos 
inicialmente contato com o seu discurso. Essa escuta, da parte do formador, 
precisa ser acolhedora e respeitosa. Além disso, os processos são individuali-
zados, embora possamos nos ouvir e refletir em nossas trajetórias. Esse movi-
mento faz com que também o formador resgate sua experiência docente e se 
coloque como um parceiro que pode contribuir e receber contribuições. 

Fundamentação Teórica 

Os teóricos que auxiliaram na composição deste artigo foram Cardoso 
(2017), Nóvoa (1995), Placco (2012) e Pimenta (1996).

Objetivo

Este artigo tem a finalidade de discutir as práticas pedagógicas dos 
professores, a partir das experiências profissionais que traduzem os nossos 
momentos, olhares e percepções referentes à nossa atuação como formado-
ras desses professores, que são nossos pares. Trazer uma proposta de forma-
ção docente em serviço na qual o grande desafio é propor um projeto que seja 
o diferencial à luz da nossa própria prática.

metodologia 

A pesquisa bibliográfica e a análise do discurso a partir de práticas de 
formação pedagógica fazem parte da metodologia utilizada. Iniciamos com 
leituras dos autores acima referidos e fizemos um recorte de algumas falas 
de professores com os quais atuamos nos espaços escolares em nossa traje-
tória docente, registros e memórias de nossa atuação como formadoras do 
PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) no período de 2013 
a 2015. Fizemos relações do que é vivido pelos docentes e por nós mesmas e 
como as teorias refutam ou corroboram com esses dizeres.

Desenvolvimento

Falar de práticas docentes é também evocar o processo de formação 
do profissional, processo este, em serviço, que passa pela instituição e seu 
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grupo de formadores, embora, às vezes, tenhamos a impressão de que esse 
olhar sobre a formação não esteja tão claro em todos os momentos e espaços 
institucionais. Há por um lado uma sensação de solidão para alguns docentes 
e por outro a invisibilidade da escola como espaço de formação junto com 
seus pares e com os próprios alunos. Este ainda é um aspecto que precisa ser 
dialogado com o professor: a escola é um local em que sua prática se dá e 
que, por isso, precisa ser um objeto de estudo para ele, professor, em diálogo 
com outras práticas que aí se colocam para a reflexão.

Enquanto formadoras docentes, nos desafiamos a olhar essas mesmas 
práticas que hoje são visíveis através dos nossos espaços de educação e seu 
corpo discente. Um momento de avaliação das propostas de formação, mas 
principalmente das concepções de educação, de aprendizagem que estamos 
imbuídos e que se entrelaçam com as políticas públicas que nos encorpam 
e nos fazem refletir sobre a trajetória da educação carioca. Não esquecendo 
que em boa parte dessas ações e políticas somos os representantes e nos 
colocamos enquanto agentes dessa política. Essa dimensão precisa também 
ser discutida com os pares docentes.

[...] uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da 
significação social da profissão; da revisão constante dos 
significados sociais da profissão; da revisão das tradições. 
Mas também da reafirmação de práticas consagradas cultu-
ralmente e que permanecem significativas. (PIMENTA, 1996, 
p. 76)

Pensando num processo formativo que acontece nos espaços de edu-
cação, podemos afirmar que a escola é esse pontapé inicial e que tem como 
representante o coordenador pedagógico. 

O coordenador pedagógico tem papel fundamental na ges-
tão dos processos escolares, sobretudo na formação de pro-
fessores, e que o investimento na formação continuada dos 
docentes é um dos caminhos para a melhoria da qualidade 
da educação básica. (PLACCO, 2012, p. 1)
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Como formadoras de professores, esse é um ponto que ainda deman-
da do professor que está na escola pensar esse espaço como um espaço for-
mativo. Nossas relações com outros professores também marcam nosso fazer 
e daí temos a possibilidade de nos reinventarmos na nossa prática. 

Esse trabalho de formação docente e a nossa atuação enquanto dina-
mizadoras da proposta reflexiva discursiva da práxis pedagógica nos possibi-
litam compartilhar memórias e potencializar a escuta, buscam fundamentar 
a escrita sobre a prática docente e desenvolvem a leitura e o olhar sobre o 
universo docente. Essa identidade, que é inacabada, é marcada e atravessada 
por vários matizes da cultura escolar.

 

Considerações Finais

Este artigo foi gestado com as vozes e experiências de uma proposta 
de formação docente em serviço que teve como ponto de partida os anseios 
trazidos pelos professores de práticas pedagógicas mais contextualizadas e 
atrativas para o desenvolvimento de ações qualitativas para os anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Trouxe o grande desafio de propor um projeto que 
fosse o diferencial à luz da nossa própria prática.

É pensar num primeiro momento que, antes de construirmos um tra-
balho formador, fomos formadas e pertencemos ao corpo docente que nos 
constitui e com ele tecemos as nossas práticas.

 A qualidade, as tensões e os desdobramentos de uma prática forma-
dora passam fundamentalmente por um projeto político-pedagógico desen-
volvido nos espaços escolares no qual estamos imersas e somos parte inte-
grante e ideológica desse movimento, que ultrapassa a dimensão do espaço 
escolar, mas se (re)faz no cotidiano.

Nesse processo, revisitamos nossas práticas, refletimos sobre nossos 
paradigmas e conversamos com a realidade pedagógica e institucional de 
acordo com o espaço, o lugar e época que ocupamos. E é essa realidade épica 
que vai interferindo e nos fazendo interferir nos processos constitutivos que 
aí se dão: suas tensões, condições, ideologias, histórias de vida e leituras de 
mundo, marcando essa enorme diversidade de formadores em si e entre si. “A 
formação de professores pode desempenhar um papel importante na confi-



99

guração de uma nova personalidade docente”. (NÓVOA, 1995, p. 24)

A cada tempo, os docentes vão chegando com características novas 
em alguns quesitos e atravessadas pelas práticas e ethos docentes historica-
mente colocados. Porém o exercício e a prática da formação se colocam no 
diálogo entre o que foi ou poderia ter sido e o que se apresenta para refletir-
mos sobre os caminhos possíveis desse fluxo ininterrupto.

Nesse sentido, entram em jogo também as reflexões sobre a direção 
das políticas públicas, suas limitações e suas possibilidades. Percebe-se as-
sim que esse fazer tem uma identidade, pessoal, docente, institucional, que 
também está atrelada a constructos das demandas sociais e políticas de seu 
tempo.

A profissão docente então carrega muitas questões, algumas “velhas 
conhecidas” e outras como que disparadoras de “zonas de conforto” que nos 
empurram a conhecer o fazer que nos é peculiar. É uma profissão desafiadora 
que requer conhecimento e muita reflexão. Algumas crenças acompanham os 
docentes ainda no século XXI, como a utilização da letra cursiva já no 1º ano. 
Pudemos observar em alguns espaços escolares, que visitamos, rastros dessa 
prática. Esse aspecto faz parte da cultura escolar e ainda vemos muito profes-
sores ratificando essa ideia. Os métodos de alfabetização é um outro aspecto. 
Às vezes temendo concepções novas, há professores que não se arriscam, per-
manecendo em caminhos que nem sempre correspondem às aprendizagens 
de alguns alunos.
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A Experiência de uma Licencianda na Regência em EJA: 
Ensinar e Aprender

Rosana de Carvalho Pereira

Destacamos a importância da regência e sua relevância ao colaborar 
para formação do profissional que lidará com as questões do ensino na sala 
de aula e para fomentar a reflexão sobre o quanto a estagiária é também 
formada por discentes e docente da turma na qual estava inserida. Para tal 
nos perguntamos: quem ensina quem? A formanda é formada apenas pelos 
professores na universidade? Que fio é esse que se amarra, puxa, afrouxa e é 
atravessado pelo outro? 

Este estudo foi marcado pela perspectiva de linguagem de Bakhtin 
(2010) por apostar nas narrativas escritas como caminho para a formação dos 
alunos, ao entender que o redigir desperta reflexividade, provocando des-
locamentos que podem possibilitar alterações discentes, valoriza a voz do 
aluno e outros modos de se perceber nessa condição de aprendente. Elucida 
a importância da enunciação, como atividade social e interacional por meio 
da qual a língua é colocada em funcionamento por um enunciador, tendo em 
vista um enunciatário. Apoiamo-nos em seus escritos na tentativa de com-
preender movimentos reflexivos que essa prática desencadeia ao proporcio-
nar aos discentes a desconstrução/construção de experiências constitutivas 
da sua identidade como aluno e como sujeito ao motivá-lo a reconhecer em 
seus pares o “outro”, como fundamento dessa identidade.

É impregnado de Freire (apud BRANDÃO, 1985, p. 16) ao pensar um 
modo mais humano de “ensinar-aprender a ler-e-escrever”, ao atentar que se 
aprende ao ensinar. Este contribui ainda com a ideia de que não basta apren-
der as letras, uni-las e ler, é preciso ir além, é preciso que faça sentido na prá-
tica, na vida. Desse modo, alfabetização e letramento não são a mesma coisa, 
a alfabetização nesse ponto de vista é uma prática de letramento.

Contamos com Soares (2004) ao discutirmos as questões da alfabeti-
zação e do letramento e do quanto esses conceitos vêm sofrendo expressivas 
alterações ao longo das últimas décadas. No projeto Alfaletrar, fica muito 
clara essa distinção, e também aproximação, das ideias de alfabetizar e letrar 
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(letramento), traz alfabetizar como “ensinar a tecnologia do sistema alfabéti-
co e ortográfico”, ao passo que letrar seria “desenvolver habilidades do uso da 
leitura e da escrita em contexto social e cultural” (grifo nosso), de modo que 
se torna possível falarmos inclusive de forma plural: letramentos. 

O estágio – pegando agulha e linha

O estágio se deu na escola municipal situada no bairro de Copacaba-
na, Rio de Janeiro (RJ), pertencendo à 2ª CRE – Coordenadoria Regional de 
Educação, completando um total de 100 horas, no âmbito da disciplina de 
Prática de Ensino de Jovens e Adultos, no decurso do primeiro semestre do 
ano letivo de 2018, do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Univer-
sidade de Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, onde é prevista a regência como 
culminância das atividades práticas (estágio supervisionado). A regência é 
tida como parte dos pré-requisitos necessários à obtenção do grau não só no 
curso de Pedagogia, mas em todas as licenciaturas. 

Entrelaçando teoria e prática – a trama em construção

Buscamos estimular o eixo da oralidade para instigar o registro e 
observar como as enunciações e narrativas escritas poderiam ressignificar o 
olhar daqueles discentes sobre si mesmos e sobre suas formas de aprender. 
No planejamento, as principais questões foram: que concepções tinham de 
si como alunos? A partir de qual repertório seria possível estimulá-los para 
que se arriscassem em uma escrita espontânea? Uma vez que defendemos a 
ideia de que ninguém escreve a partir do nada, de que é preciso um leque de 
ideias que provoque o escrever, o que nos motivou partir da discussão sobre 
suas memórias?

Pretendíamos que suscitasse uma discussão que oportunizasse àqueles 
alunos uma abertura para se colocarem, para se exporem. Para tal, pensamos 
sobre um tema provocativo que inspirasse uma roda de conversas, para que 
essas enunciações servissem de repertório para a escrita. Queríamos saber mais 
sobre cada um, sobre as concepções de si como alunos, a ideia era promover um 
“diálogo vivo”, problematizador, como apontava Freire (1992, p. 46).
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Assumir-se como educando significa reconhecer-se como 
sujeito que é capaz de conhecer o que quer conhecer em 
relação com outro sujeito igualmente capaz de conhecer, o 
educador e, entre os dois, possibilitando a tarefa de ambos, 
o objeto do conhecimento. (Freire, 1992, p. 47)

Notamos que alguns alunos se excluíam da condição de competentes 
e capazes enquanto estudantes, colocando-se em posição de que o “estar 
na escola” era algo que não lhes cabia. É interessante perceber o imaginário 
deles sobre o universo escolar e como algumas crenças estão consolidadas. 
Em “Um sonho que não serve ao sonhador”, essas questões brotam de forma 
muito elucidativa:

O fato de nunca ter posto os pés numa escola não signifi-
ca que “seu” João não tenha ideias bem precisas a respeito 
da escola. Para ele, assim como para a imensa maioria dos 
adultos analfabetos, a escola é o lugar onde os que não sa-
bem vão aprender com quem sabe (o professor)...

... A aprendizagem, na visão popular, está centrada na ação 
do professor. É ele que coloca o conhecimento dentro dos 
alunos. (Barreto e Barreto, 2005, p. 63)

Para provocar uma discussão acerca de suas memórias, optamos por 
partir da leitura do poema “Sou feita de retalhos”, de Cris Pizzimenti8, na 
intenção de discutir tal tema. A formanda pôde se colocar na condição de 
aprendente, apontando que eles inclusive guardavam saberes que ela não 
detinha. E tal qual Freire (1992, p. 47), descreveu: “ensinar e aprender são as-
sim momentos de um processo maior – o de conhecer, que implica em re-co-
nhecer” – e nós vamos mais além, pode implicar também em (re)conhecer-se.

8Por exemplo, a dupla P1-P3, ao sair para contar sobre a temática “Prazeres cotidianos”, não ouviu 
sobre a temática “Chocolate” (ver Figura 3)
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Segundo Bakhtin (2010), o diálogo pode ser definido como “toda co-
municação verbal, de qualquer tipo que seja”. A palavra-chave da linguística 
bakhtiniana é diálogo: 

“as relações dialógicas são de índole específica: não po-
dem ser reduzidas a relações meramente lógicas (ainda que 
dialéticas) nem meramente linguísticas (sintático-composi-
cionais). Elas só são possíveis entre enunciados integrais de 
diferentes sujeitos do discurso.” (BAKHTIN, 2010, p. 323)

Observamos principalmente o quanto se arriscavam na escrita. Ape-
sar da proposta individual, buscamos um coletivo. 

Durante a atividade, um imponderável, eis que uma aluna não se ar-
risca na escrita, muito menos no desenho, e nem mesmo conversava justo 
no auge das elucubrações. A formanda, atenta àquela aluna, dirige-se a ela e 
bem baixinho diz: se não quiser se arriscar na escrita, tenta no desenho.

A aula segue e nada, aquele tecido se impunha ali, limpo. A formanda 
conduz a aula, atende os demais alunos e dá um jeito de sair da roda, passar 
por trás daquela e, numa espécie de abraço, com as mãos em seu ombro, diz 
novamente baixinho no seu ouvido: “deixa para lá, se você não quer fazer 
hoje, não faça!”. Dada a proximidade física, percebe um soluçar que parece 
preceder um choro. A formanda pisca o olho para sua professora e chama 
essa aluna para a fora da sala, esta cai em prantos. Coube à formanda apenas 
confortá-la.

Soubemos mais tarde que fora agredida pelo marido, obrigada a dei-
xar a própria casa, filhos e emprego. E o estar na escola era um esforço a 
fim de retomar a vida. Tomamos conhecimento de que a patroa a aceitou de 
volta, como doméstica, onde passou a morar. E nos surpreendemos com sua 
tentativa na aula seguinte:
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Foto da aluna . Segundo ela, representa sua volta para casa (jul/2018)

Como materialização daquele conhecimento, foi confeccionado um 
painel de retalhos, costurado por uma das alunas, que enfeitou a festa junina, 
afixado à entrada da secretaria da escola, um marco de “Temos EJA nesta es-
cola!”, uma vez que foi extinta a EJA em uma escola vizinha. Tal painel não só 
serviu como forma de resistência, como foi exposto no I Fórum Estadual de 
Alfabetização, selecionado como prática pedagógica a participar do VI Con-
gresso Municipal do PEJA.

A trama vira tecido

Fomos impelidos a fazer uma analogia com uma trama e como se en-
trelaçam os fios até formar o tecido ao analisar se os objetivos deste trabalho 
foram alcançados.

Evidenciamos o quanto o estagiário sai da regência impactado e atra-
vessado por todas as vozes que o cercam, que, com sua experiência de vida, 
sua liberdade e criatividade tecem novo conhecimento para si e para quem ali 
está nesse limiar de professor, na condição de aprendente. 

Concluímos que ambos os lados constroem saberes e que a formação 
está para além do que professores possam orientar na universidade. Por mais 
que alguém explique como é molhar os pés no mar, poder viver essa oportu-
nidade é rica demais. 

Denotamos a regência como potente campo formador. O experienciar 
a condição de regente da turma é fundamental para futura prática: pensar, 
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planejar a aula, conhecer seu público, traçar seus objetivos pensando nesse 
público e como alcançá-los, buscando, ao apresentar novos conceitos/conteú-
dos, fazê-lo de forma mais tangível e mais humana.

Referências

BAKHTIN, Mikhail. O problema do texto na linguística, na filologia e em ou-
tras ciências humanas. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo 
Bezerra. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 307-335.

BARRETO, Vera; BARRETO, José Carlos. Um sonho que não serve ao sonha-
dor. In.__: Construção coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos. 
Departamento de Educação de Jovens e Adultos, SECAD, UNESCO e RAAAB 
(orgs.). Brasília: Unesco, MEC, RAAAB, 2005. 362 p. (Coleção Educação para 
Todos; 3). p. 63-68. 

BRANDÃO, C. R. O que é o método Paulo Freire. Coleção Primeiros Passos, 64. 
São Paulo: Nova Cultural: Editora Brasiliense, 1985. 

FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do opri-
mido. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

SOARES, Magda. Letramento e Alfabetização: as muitas facetas. In: Revista 
Brasileira de Educação. n° 25, jan/abr. 2004, p. 5-17.



107

sEçãO iii
CURRíCUlO E DOCênCiA

A transição da Educação Infantil para o 
Ensino Fundamental e o Ensino da Leitura e a Escrita

Andressa Rocha de Paiva 
Luciene Cerdas

Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma pesquisa reali-
zada a partir do levantamento e seleção de teses, dissertações e artigos que 
tratam da transição entre a Educação Infantil (EI) e o Ensino Fundamental 
(EF) sob diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Nosso objetivo foi 
compreender como tem acontecido essa transição em relação ao processo de 
alfabetização e ensino da leitura e escrita. Guardadas as especificidades de 
cada etapa, e na busca de um diálogo entre elas, buscamos identificar, a partir 
da análise dos textos selecionados, possíveis continuidades, articulações ou, 
ainda, rupturas e descontinuidades entre as concepções e práticas nas duas 
etapas da educação básica. 

Não é novidade que, com a aprovação da Lei nº 11.274, de 6 feverei-
ro de 2006, foi instituído o EF de nove anos com matrícula obrigatória das 
crianças a partir dos 6 anos de idade. A antiga classe de alfabetização, que 
fazia parte da EI, pertence agora ao EF. Nesse sentido, as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, com olhar para 
o trabalho pedagógico para o processo de transição entre essas etapas, o 
que significa o atendimento às crianças de 6 anos, apontam a necessidade de 
ações pedagógicas que visem ao desenvolvimento da alfabetização, mas sem 
perder a essência da EI. 

O olhar para o brincar, para as descobertas, para as experiências vi-
vidas, pelo desenhar com giz, pintar com tinta, descobrir o outro e a si mes-
mo são processos que fazem parte da infância, que não terminam quando a 
criança entra no EF. Como aponta Ferreiro (2011, p. 41), “Temos uma imagem 
empobrecida da criança que aprende: a reduzimos a um par de olhos, a um par 
de ouvidos, uma mão que pega um instrumento para marcar e um aparelho 
fonador que emite sons”. 
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A criança no processo de alfabetização e ensino da leitura e escrita

A criança desde muito cedo é imersa no mundo das linguagens. Mes-
mo antes de nascer, o bebê ainda na barriga de sua mãe ouve vozes, músicas, 
sons diversos, mas é ao nascer que se torna mais intenso esse contato: os 
diálogos no banho, as brincadeiras em família, o cantarolar, as expressões 
corporais, os gestos. E isso denota uma constante aquisição de conhecimen-
tos, ainda não sistematizados pela escola. Antes de entrarem na escola, já 
se comunicam e se expressam por meios de gestos, balbucios, expressões 
faciais, rabiscos em paredes, cadernos, dão intencionalidade às suas ações ao 
querer pular, rodar, bater palmas e chorar. 

Nesse sentido, Vygotsky (1991), em “Pré-história da linguagem escri-
ta”, apresenta importantes discussões a respeito da linguagem ao considerar 
que o gesto nas crianças pequenas ao desenharem suas brincadeiras, ações 
e objetos compreendem o movimento da escrita. Pouco a pouco, dos gestos 
passam para a fala. Ao crescerem, a fala vai ocupando mais espaço em sua 
comunicação. A partir disso, a fala ganha representatividade ao desenhar. A 
criança desenha o que fala e expressa o seu desenho por palavras, contando 
o que cada traço representa. 

(...) essa transição deve ser propiciada pelo deslocamento da 
atividade da criança do desenhar coisas para o desenhar a 
fala. (...) o brinquedo de faz de conta, o desenho e a escrita 
devem ser vistos como momentos diferentes de um proces-
so essencialmente unificado de desenvolvimento da lingua-
gem escrita (...)” (VYGOTSKY, 1991, p. 131)

     

Para Vygotsky (1991, p. 132), o ensino da escrita na pré-escola, hoje 
EI, deveria ser algo natural, assim como aprendemos a falar, visto que as 
crianças mais novas são capazes de descobrir a função simbólica da escrita. 
Da mesma forma que a fala vai ganhando importância e se ampliando grada-
tivamente, a criança aprende a ler e escrever. Assim, “poderíamos dizer que o 
que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita, e não apenas a 
escrita de letras”.

Isso significa promover cotidianamente a presença da escrita e da 
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leitura na escola; a valorização dos gestos expressivos da criança, seus dese-
nhos, sua arte, seu corpo, suas brincadeiras, sua escrita, sua fala. O olhar do 
educador nesses momentos deve ter intencionalidade no que diz respeito a 
estimular, ampliar novas possibilidades, seja na EI, seja no EF. 

Para Corsino (2009, p. 49), “as palavras são brinquedos que, como 
qualquer objeto que participa das brincadeiras das crianças, são viradas e 
reviradas para criar novos movimentos e deslocamentos”. Com isso, é neces-
sário que haja diariamente envolvimento com textos escritos, leituras diver-
sas, tanto visualmente nos espaços da escola, como em atividades dirigidas. 
Produções coletivas e individuais, mas que busquem sempre a interação e a 
sua funcionalidade. Não basta que sejam cartazes expostos, é preciso que es-
ses suportes tenham vida, sejam usados, apropriados pelas crianças, ou feito 
por elas. Haja o contato com diferentes gêneros e portadores textuais, seja 
ouvindo e/ou manuseando-os. A leitura e a escrita devem permear o cotidiano 
das práticas escolares de forma reflexiva, lúdica, significativa e prazerosa. 

Apesar dessa perspectiva, Smolka (2012) nos alerta para uma reali-
dade em que:

A leitura e a escrita produzidas pela/na escola pouco tem a 
ver com as experiências de vida e de linguagem das crian-
ças. Nesse sentido, é estéril e estática, porque baseada na 
repetição, na reprodução, na manutenção do status quo. Fun-
ciona como um empecilho, um bloqueio à transformação e à 
elaboração do conhecimento crítico. (SMOLKA, 2012, p. 65)

     

Como crítica a essa perspectiva apresentada por Smolka, citamos 
Corsino (2009, p. 50), que afirma: “a linguagem é um instrumento de ação”, 
e as crianças precisam vivenciar esse processo de ensino e aprendizagem da 
leitura e escrita, tanto na EI como no EF, com práticas pedagógicas que esti-
mulem essa ação, proporcionando atividades como práticas sociais, levando 
em conta as informações trazidas pelas crianças, as informações da escola, as 
notícias do bairro, a cultura, a arte. 
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O que dizem as pesquisas sobre a passagem da Educação Infantil 
e o Ensino Fundamental?

Utilizamos como fonte para nossas buscas bancos de pesquisas como 
Banco de teses da CAPES, Scielo e o Google Acadêmico, a fim de fazer um 
levantamento de artigos, teses e dissertações. O intuito desse levantamento 
foi realizar não só uma análise quantitativa dos dados através de quadros e 
tabelas, mas também qualitativa, o que permitiu identificar o conhecimento 
construído nessas pesquisas, bem como suas contribuições na abordagem da 
transição entre a EI e os anos iniciais do EF. É importante dizer que não tive-
mos a intenção de fazer uma busca exaustiva sobre o tema, mas identificar 
textos que mais se aproximam das nossas questões de pesquisa. 

A partir do descritor “Transição Educação Infantil para o Ensino Fun-
damental”, foram selecionados artigos, teses e dissertações produzidas nos 
anos de 2011 a 2016, totalizando nove trabalhos. Verificamos a presença de 
poucos trabalhos diante dos critérios e objetivos pretendidos nesta pesquisa, 
visto que não foram usados filtros como ano, região geográfica e tipos de 
trabalho. Contudo, não se pode afirmar que não há mais trabalhos, já que 
não foi feito um mapeamento completo e abrangente em razão de não ser o 
intuito deste levantamento. Esses dados nos fazem refletir sobre a constante 
necessidade de pesquisar esse tema, visto que é uma abordagem importante 
e de grande impacto em nosso sistema educacional, social e político e nas 
práticas pedagógicas.

Com relação ao tipo de trabalho e instituições de ensino, os dados 
estão organizados no quadro a seguir, o que nos permite dar visibilidade ao 
material analisado.
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Quadro 1 - Títulos dos trabalhos, tipos de trabalho e instituições de ensino.

Título do trabalho Tipo de 
trabalho Instituições de ensino Autores

Educação infantil e ensino 
fundamental: desafios e desen-
contros na implantação de uma 

nova política

Artigo
Universidade de São 
Paulo – Revista Edu-

cação e Pesquisa

Bianca Cristina Correa

“Faz de conta que as crianças já 
cresceram”: o processo de tran-
sição da educação infantil para 

o ensino fundamental

Artigo

Pontifícia Universida-
de Católica de Campi-
nas – Campinas (SP)

Revista Quadrimestral 
da Associação Brasilei-
ra de Psicologia Esco-
lar e Educacional, SP

Adriana Zampieri 
Martinati

Maria Silvia Pinto de 
Moura Librandi da 

Rocha

A passagem da educação infan-
til para o ensino fundamental: 

tensões contemporâneas
Artigo

Universidade Federal 
de Minas Gerais

Revista Educação e 
Pesquisa

Vanessa Ferraz 
Almeida Neves

Maria Cristina Soares 
de Gouvea
Maria Lúcia 
Castanheira

A Transição da Educação Infan-
til para o Ensino Fundamental: 
a criança no foco das investi-

gações 

Dissertação
Centro Universitário 

de Araraquara – 
UNIARA

Fabiana Fiorim 
Checconi

Continuidades e descontinuida-
des na transição da Educação 
Infantil para o Ensino Funda-
mental no contexto de nove 

anos de duração

Tese

Faculdade de Ciên-
cias e Letras da Uni-
versidade Estadual 
Paulista campus de 

Araraquara

Keila Hellen Barbato 
Marcondes

Agora, acabou a brincadeira! A 
transição da educação infantil 
para o ensino fundamental na 
perspectiva dos coordenadores 

pedagógicos

Dissertação
Universidade Fede-
ral Rural do Rio de 

Janeiro

Georgete de Moura 
Barboza

Da Educação Infantil para o 
Ensino Fundamental: outro 

espaço, outras experiências? O 
que dizem as crianças? 

Dissertação
Universidade da 

Região de Joinville – 
UNIVILLE

Edilamar Borges Dias 

 A passagem da Educação Infan-
til para o 1º ano no contexto do 
Ensino Fundamental de nove 
anos: um estudo sobre alfabe-
tização, letramento e cultura 

lúdica

Tese
Universidade Federal 

de Pelotas Gabriela Medeiros 
Nogueira

O processo de transição da 
Educação Infantil para os anos 
iniciais do Ensino Fundamental: 

desafios e possibilidades 

Artigo
Universidade Federal 

da Fronteira Sul – 
UFFS 

Vera Inês Marcon 
Maria Lucia Marocco 

Maraschin
Joana Zanatta
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     Com relação aos tipos de textos encontrados e às instituições de ensino 
das quais são oriundos, identificamos 4 artigos, 2 teses e 3 dissertações, dis-
tribuídos geograficamente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil: estado de São 
Paulo, que apresentou predominância nas publicações encontradas (4 traba-
lhos); seguido pelo estado do Rio de Janeiro (2 trabalhos); Santa Catarina (2 
trabalhos); e Minas Gerais (1 trabalho). Em relação às instituições de ensino, 
três são da rede particular, as demais são instituições públicas (federal e es-
tadual), o que reitera a importância destas na produção de pesquisas também 
na área da educação. 

Cabe ressaltar que, entre as nove pesquisas aqui abordadas, seis trou-
xeram o mesmo foco: a transição da Educação Infantil para o Ensino Funda-
mental a partir da perspectiva da criança, da família e dos professores. Duas 
pesquisas colocaram como perspectiva a implementação da Lei 12.274/2006, 
que torna obrigatório a matrícula das crianças de 6 anos no 1° ano do Ensino 
Fundamental de nove anos. E uma se voltou para prática pedagógica das 
coordenadoras pedagógicas nesse processo de transição.

A partir de várias leituras do material discriminado no Quadro 1, po-
demos considerar que a maioria dos trabalhos considera que a transição en-
tre as duas etapas é marcada por rupturas: nem sempre são consideradas 
as especificidades da faixa etária e as necessidades das crianças inseridas 
precocemente no EF, no que tange ao seu processo de alfabetização; e des-
continuidades: observa-se a perda do espaço e tempo do brincar no EF; e da 
ludicidade nas práticas de ensino da leitura e escrita. Além disso, observa-se 
em alguns casos a antecipação da alfabetização na EI, e na maior parte deles 
uma prática de alfabetização no EF baseada na repetição e memorização, 
na decodificação e codificação, com atividades repetitivas e enfadonhas. A 
articulação e continuidades apontadas pelos pesquisadores se revelam prin-
cipalmente no que tange ao espaço físico e mobiliário, especialmente quando 
a EI e o EF acontecem na mesma escola.

Os pesquisadores também evidenciam como as crianças vivenciam 
esse processo de transição e explicitam seus desejos, expectativas, anseios, 
mas também seus temores acerca do que esperam na passagem para uma 
nova etapa da escolarização, na qual deixam “a escolinha” para adentrarem 
na escola “De grande! A gente vai ser grande.” (MARCONDES, 2012, p. 241).
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Baseados no que os trabalhos trouxeram, podemos afirmar que não se 
evidencia a existência de diálogo entre EI e EF, pois não existe uma coerência 
entre as concepções e práticas de ensino que levem à construção do conheci-
mento sobre alfabetização, leitura e escrita. Tal fato pode resultar em dificul-
dades das crianças para se adaptarem a uma nova etapa, com consequências 
para sua aprendizagem, já que não conseguem compreender a existência de 
um entrelaçamento entre processos de ensino-aprendizagem já vivenciados 
na EI e os a serem experimentados no EF.

Considerações Finais 

Na transição entre a EI e o EF, deve-se considerar a criança em sua to-
talidade e o processo de ensino da leitura e escrita como contínuo. Entretan-
to, percebemos que há rupturas, descontinuidades e desarticulações que vão 
na contramão dessa perspectiva. Os dados apontaram para práticas na EI que, 
em alguns casos, visam ao preparo para a alfabetização antecipadamente e 
de maneira não reflexiva. O que se espera, no entanto, é o brincar nas situa-
ções de interação e nas experiências vividas como base para a construção do 
conhecimento. Isso não significa que esses aspectos não devam estar também 
presentes no EF como elo no processo de alfabetização.

No EF, é importante que as práticas pedagógicas proporcionem mo-
mentos de contato e reflexão sobre a leitura e a escrita por meio de suas prá-
ticas sociais, compreendendo o seu uso e funcionalidade no próprio cotidiano 
das crianças, a partir de histórias, poemas, elaboração de listas, pelo desenho, 
pela escrita espontânea. Enfim, por práticas pedagógicas que despertem a 
curiosidade das crianças, seu interesse e motivação para ler e escrever ao 
mesmo tempo que se apropriam do Sistema de Escrita Alfabética. 

Tanto as crianças como as famílias entendem o EF como a fase do 
“agora é sério” e vivenciam inquietudes, incertezas e inseguranças. Nos tex-
tos analisados, é evidente a constatação de que falar da transição para o EF 
é discutir também a perda do espaço e tempo do brincar, tanto se referindo 
à ausência de espaços físicos nas escolas quanto pela prioridade nas práticas 
docentes por outros tipos de atividades para ensinar a ler e escrever. Práti-
cas de alfabetização muitas vezes se caracterizam como enfadonhas, pois 
desconsideram a criança como elemento principal do processo de ensino e 
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aprendizagem, baseadas na repetição, na memorização, em cópias, textos 
desconexos e sem conexão com a realidade das crianças, leituras sem apro-
veitamento do cotidiano social, reafirmando a existência de rupturas no de-
correr desse processo de entrada das crianças no EF. 

Nesse sentido, as discussões realizadas neste artigo nos permitem 
concluir que a necessária articulação entre a EI e o EF é um horizonte a ser 
perseguido em um caminho ainda a ser traçado por pesquisadores, gesto-
res, pais e professores, pois entendemos que para as crianças essa passagem 
pode ser bastante difícil se as perspectivas teórico-metodológicas de ensino 
e aprendizagem, em especial da leitura e escrita, não convergirem. 
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sentidos de Currículo na/da Alfabetização: 
um Olhar sobre O PNAIC

Bonnie Axer
Roberta Sales Lacê Rosário

Este trabalho é um recorte de nossas pesquisas desenvolvidas no 
âmbito do doutorado, que buscaram problematizar a ação/autoria dos(as) 
professores(as) alfabetizadores(as) no Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC) em suas redes, entendendo que essas ações e autorias 
constituem a produção curricular do PNAIC. Analisar a produção de cultura 
nas relações e diálogo entre os(as) professores(as) nos possibilitou argumen-
tar que as produções curriculares também são produções culturais, uma vez 
que as entendemos como fruto de relações entre os pares, com o outro, o que 
constitui o currículo, num fluxo ininterrupto que, a todo tempo, ressignifica 
práticas do cotidiano. Para tanto, dialogamos com o campo do currículo e 
com seus aportes teóricos para problematizar o discurso da idade certa, que 
constitui o “Pacto” e a formação dos(as) professores(as). Encaramos os(as) pro-
fessores(as) que participaram e/ou foram atravessados pelo PNAIC enquan-
to atores da política, uma vez que produzem sentidos e traduzem a política 
através das suas ações cotidianas e deslocamentos por diferentes espaços e 
tempos. Assim, foram articuladas em nosso trabalho discussões acerca da po-
lítica curricular a partir da base teórica pós-estrutural do campo do currículo, 
que o entende de forma discursiva, questionando as identidades e os posicio-
namentos fixos na produção curricular, e não o engessando nos moldes cultu-
rais e conteudistas (LOPES; MACEDO, 2011; MACEDO, 2015; 2016). Com base 
em tal perspectiva teórica, traduzimos o PNAIC não apenas como programa 
de formação, mas, fundamentalmente, como política curricular e, assim, en-
tendemos que toda e qualquer produção curricular é sempre um processo 
contínuo de sentidos incompletos e em disputa. Dessa forma, a política não 
é entendida apenas como propostas oficiais, mas também é compreendida 
como as ações dos atores sociais que negociam e trazem/inserem os sentidos 
da prática para a política. Problematizamos a entrada da tecnologia no âm-
bito das políticas educacionais, o que tem promovido debates críticos acerca 
da sua contribuição. As propostas políticas que estão voltadas para o campo 
da educação buscam a inserção da tecnologia nos processos curriculares das 
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escolas, nos diferentes anos de escolaridade, trazem como base de argumen-
tação e justificativa a melhora da qualidade da educação, assim como a pro-
posta de ser a tecnologia uma inovação para as práticas educacionais. Além 
disso, chamamos a atenção para as redes de produção e interlocução que 
estão para além dos usos da tecnologia no campo das políticas educacionais, 
pois as redes conectam os atores em diferentes espaços-tempos de produção, 
constituindo cadeias de produção de conhecimento e currículo. Muito mais do 
que um currículo constituído pelos atravessamentos da tecnologia, o que ob-
servamos no cenário atual é um currículo que se constitui nas/pelas redes de 
subjetividades, as mesmas que compõem a produção do conhecimento – um 
conhecimento tecido em/na rede. Nesse sentido, no presente trabalho opta-
mos por analisar algumas intencionalidades das produções da política PNAIC 
partilhadas nas redes constituídas nos/pelos blogs dos(as) professores(as), a 
fim de problematizar as perspectivas de alfabetização num tempo limítrofe, 
que se apresentaram em propostas curriculares para serem desenvolvidas nas 
escolas. Destacamos assim os blogs como espaços de produção da política do 
PNAIC, à medida que neles observamos possíveis outras estruturas e articu-
lações, visto que são espaços-tempos de fluxo em que os(as) professores(as) 
alfabetizadores(as) e seus pares transitam e produzem sentidos para a alfa-
betização. Optamos pela observação e análise de alguns blogs de professo-
res(as) e secretarias de educação de diferentes municípios e regiões do país, 
uma vez que o Ministério da Educação incentivou e reconheceu esses blogs 
como espaços de produção de conhecimento relevantes para o funcionamen-
to do PNAIC, visto que encontrávamos os links para determinados blogs no 
próprio site do PNAIC/MEC. Sendo assim, durante os últimos dois anos de 
nossas pesquisas de doutorado, analisamos uma média9 de 40 blogs de pro-
fessores e de secretarias de educação de diferentes estados do país, dispostos 
como “relatos da prática” no site do MEC, com a perspectiva de analisar como 
as páginas/redes virtuais foram sendo apresentadas na organização dos seus 

9Destacamos que nossa pesquisa não foi quantitativa e, a partir da perspectiva teórica e metodológica 
usada, não optamos por uma catalogação precisa dos blogs visitados, uma vez que nosso trabalho 
caminhou também em diálogo com as trocas que fazíamos com as muitas leituras destes que se apre-
sentavam a nós em meio a uma rede discursiva e on-line.
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materiais, suas publicações a respeito do PNAIC, os registros dos encontros de 
formação de professores do PNAIC, seminários e das atividades pedagógicas 
de sala de aula. Interpretamos esses movimentos de produção dos/com os 
blogs, como, por exemplo, os registros de atividades desenvolvidas nas salas 
de aula dos professores, seja por vídeos e/ou relatos de experiência postados 
nos blogs, os registros através de fotos dos professores e estudantes realizan-
do juntos atividades em sala de aula, como produção curricular do/no ciclo 
de alfabetização do PNAIC, uma vez que foi possível analisar um constante 
diálogo com as ações propostas pela política. Nesse sentido, entendemos que 
o currículo, nas diferentes regiões do país, se constitui por suas particularida-
des e, por conta disso, defendemos que o currículo proposto pela política do 
PNAIC não é único, mas se constitui nos movimentos dos(as) professores(as) 
alfabetizadores(as) em sala de aula. Assim, as pesquisas partiram da premissa 
de que os blogs se constituem, principalmente, nas/com as ações particu-
lares dos(das) professores(as) que se inserem no coletivo, num processo de 
representação política entre “o global e o local”, em que os(as) professores(as) 
estão envolvidos(as) por relações de poder ambivalentes, instáveis e provi-
sórias. Assim, percebemos como os blogs se constituem e se movem entre 
os locais, constituindo as redes políticas que apontam para um “novo” social, 
envolvendo “tipos específicos de relações sociais, de fluxos e de movimentos” 
(BALL, 2014, p. 29). Ao destacar os espaços dos blogs enquanto espaços de 
troca, de tessitura de experiências, chamamos a atenção para uma disposição 
de grupos que se organizam para desenvolver ações formativas para os(as) 
professores(as) participantes do PNAIC, mas que não apenas a “colocam em 
prática”, e sim experienciam, trocam, discutem a política e, ao fazerem isso, 
apresentam outros olhares, outras indagações e outras práticas que não po-
dem ser depreendidas nos documentos regulatórios dela. Destacamos que 
não são apenas as ações previstas pelos cursos de formação de professores 
propostos pelo PNAIC que dão sentido à alfabetização na idade certa, mas 
vão além, trazem as expectativas e os movimentos de tradução da política 
dos diferentes atores sociais, principalmente dos(das) professores(as) alfabe-
tizadores(as), e dão outras possibilidades de significação da política.
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O professor alfabetizador imantado entre propostas teóricas: 
o letramento e a metodologia do fônico

Ludmila Thomé de Andrade

A formação de professores alfabetizadores no Brasil pode atualmente 
ser considerada como uma esfera social, um espaço que se delineia interna-
mente, com discussões e posições argumentativas, dentro de certos contor-
nos, nos quais atores assumem modos de dizer e de se comunicar, se identi-
ficam com certos pontos de vista, aproximam-se e distanciam-se, formando 
uma comunidade de práticas sociais, medindo-se mutuamente a partir de 
discursos produzidos. Nesse espaço, na história recente das últimas décadas, 
circularam intensamente bagagens teóricas, corpos de conhecimentos novos, 
dosagens de conteúdos conceituais que se querem inovadores para o ensino, 
aos quais temos gostado de denominar como As Ondas da Alfabetização, no 
sentido de tendências, modismos, cargas de informações. Os professores são 
atingidos por uma chuva de ideias e, de seu lado, buscam realizar ações que 
representem mudanças, em suas práticas cotidianas, junto a seus alunos, nas 
escolas públicas brasileiras. 

Este artigo visa traçar um esboço ou colocar andaimes para uma ar-
gumentação sobre a coerência e a consistência de uma abordagem discursiva 
que se possa propor em formações docentes, visando a uma concepção dis-
cursiva sobre a alfabetização. Tomamos como fio de análise a própria lingua-
gem, que, se apropriada numa perspectiva discursiva, abarca tanto a história 
do ensino, da língua e da formação de alfabetizadores quanto à sociologia 
dos atores envolvidos nessa história, tais como formadores, pesquisadores, 
universitários e professores.

A história se escreve através das diversas tendências que se entrecru-
zam, se debatem, se descartam mutuamente, porém ainda está para ser escri-
ta a história que relate as revoluções ocorridas no campo da alfabetização sob 
o ponto de vista docente. Nessa narrativa, também se leriam os movimentos 
de mudança propostos para o ensino e realizados pelos professores, porque 
algumas dessas ações do enredo foram apenas proclamadas; e outras, efeti-
vamente instaladas, ainda que por vezes desajeitadamente. Apesar dessa va-
riedade de nuances, é inegável que docentes e pesquisadores temos assistido 
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ao espetáculo das muitas ondas, que vão fazendo a história e as histórias da 
linguagem escrita na escola, inter-relacionando a faceta alfabetização e a do 
ensino de Língua Portuguesa. Esse curso de viradas e reviravoltas merece ser 
analisado por uma visão histórico-discursiva da alfabetização (ROJO, 2005; 
MORTATI, 2007). 

Neste texto, dou andamento a esse empreendimento e faço uma crí-
tica a momentos históricos, ambos bem recentes nesta história: o de difusão 
de teorias do letramento, do fim dos anos 90, e o (mais fortemente presente 
na atualidade) da propagação do método fônico, que se autoproclama como 
enfatizando a Consciência Fonológica. Esses são dois exemplos mais recentes 
da constituição de discursos de formação docente, pois, de diferentes formas, 
esses rótulos de conhecimento, originários da pesquisa em educação, têm 
sido ingredientes de discursos de atores ligados à educação e à escola, bus-
cando convencer os professores alfabetizadores da importância de uma ou 
outra dessas duas abordagens para a inovação em sala de aula. 

A visão discursiva sobre o ensino da língua escrita se mostra interes-
sante para compreender a perspectiva docente sobre os conhecimentos no 
campo da alfabetização e os efeitos produzidos por sua difusão, pois, sob esse 
prisma, reconstrói-se a polifonia de diversos olhares, exotopias10 interconsti-
tutivas (BAKHTIN, 2003): 

Como se vê o professor quando se é formador? 

Formadores e pesquisadores compartilham pontos de vista?  

Ao se produzir pesquisa e querer divulgá-la junto a professores para 
que se mude o ensino, considera-se o professor um leitor? 

Como se concebem mutuamente os interlocutores nas relações cria-
das nesse campo para que se produza a música nesse espaço social? 

O conceito de polifonia é útil, pois permite identificar as vozes em 
inter-relação: 

10Exotopia etimologicamente vem a ser formada pelo prefixo “ex” que significa fora e “topos” que 
significa lugar. Logo, é a visão que o outro tem de mim e que eu não posso ter. A interconstituição da 
exotopia possibilita diversos olhares reconstruídos simultaneamente.
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Tomando o conceito de voz, que na teoria de Bakhtin se inscre-
ve na noção de polifonia (Bakhtin, 1992 e 2003; Brait, 2006), 
metáforas que remetem ao campo da música, a voz nunca pode 
ser uma, mas se faz de uma multiplicidade de outras vozes. Não 
é possível falar de uma voz individual, mas tão somente de sua 
inscrição na configuração de suas alteridades. As outras vozes 
lhe darão contorno próprio; com essas outras é que cada uma 
formará uma harmonia polifônica, a ser produzida. Esses são 
pressupostos mínimos para nos remeter com coerência a uma 
ideia bakhtiniana de enunciado, unidade chave de análise de 
sentidos produzidos no espaço de interlocuções específicas. 
(ANDRADE, 2009)

Concebo a perspectiva do professor dessa forma, no uníssono que 
produz com outras vozes (entre as quais a da universidade, onde situo-me eu 
mesmo em uma exotopia).  

A conclusão do grupo de pesquisas sobre a formação de alfabetiza-
dores é que hoje, para chegar a produzir práticas de ensino inovadoras, um 
professor deve ficar necessariamente exterior a todas as propostas que lhe 
chegam, o que não significa ser impermeável. A situação docente em relação 
aos discursos de pesquisa que se querem inovadores deve marcar seu olhar 
distanciado e crítico, aproximando-se e se banhando de ideias, mas não se (in)
vestindo de apenas uma proposta que “desembarque” como inovadora, pois 
a solução para o ensino da língua escrita não pode se localizar estritamente 
em uma única abordagem, apresentada como completa. O docente poderia 
ser um profissional responsável e crítico que olhasse para cada proposta e se 
dispusesse a aproveitar de cada uma o que podem dar. 

Sob essa forma de ver, o ecletismo docente, a criatividade do profes-
sor e a sua autoria é que constituem os pontos altos de qualquer proposta. 
Assim sendo, no âmbito da formação, propor ao professor qualquer inovação 
de sua prática que produza efeitos de aprendizagem discente será antes de 
tudo (paradoxalmente) propor uma anteproposta, pois não há possibilidade 
de prescrição, a ação docente é por definição decidida ad-hoc, no movimento 
de reflexão do professor, na dinamicidade e individualidade de sua refração 
(no sentido bakhtiniano), por convir àquele professor, com seus alunos, a cada 
ano. Não há propostas inteiras, pois o acabamento só se dá na recepção e 
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reformulação elaborada; há histórias a se escrever, narrativas que decorrem 
de princípios afirmados, a ser refletidos, registrados, discutidos e quem sabe 
publicados, para reiniciar o ciclo de reflexão, registro, discussão e publicações 
(PRADO e DAMASCENO, 2007). A única coerência a se seguir é a da responsa-
bilidade docente, que incorre em uma autoria de práticas. 

Por destacar o olhar docente sobre as produções teóricas que lhe são 
destinadas, dentro da polifonia do campo, persigo o intuito de conceber que as 
ações docentes se fazem dentro da diferença, com o(s) outro(s): alunos, pesqui-
sadores, formadores, gestores, et alii. Professores estão imantados, orientam seu 
barco na direção da possibilidade de compreensão de conteúdos pelas crianças 
de classes populares, em nossas escolas públicas, para aportar os barcos-lições 
do cotidiano no cais da vida em sociedade. A arte docente é a do encontro de 
sujeitos em interconstituição, em que cada gesto constitui cotidianamente os 
futuros leitores, cidadãos e trabalhadores. Essa prática não pode ser medida 
de um ponto exterior, mas somente pode ser descrita por quem está dentro da 
relação de ensino. Uma tal abordagem vai na contramão de discussões focadas 
em propostas metodológicas ou abordagens teóricas sobre a língua escrita, for-
mas de comunicação com o professor que apelam para o convencimento para 
que o seu ensino mude. O profissional docente está ainda por ser afetado por 
modos discursivos adequados, ainda não escritos. 

O herói sem medalhas na história: o professor alfabetizador  

Quaisquer discussões de propostas inovadoras devem considerar tan-
to seu conteúdo quanto os modos como são implementadas. Não há possibili-
dade de realização de propostas que prescindam da colaboração do principal 
interessado. As propostas que querem ser impostas ao professor, apesar do 
professor, não vingam. Nas linhas que se seguem, tento analisar duas aborda-
gens do ensino escolar de língua escrita que recentemente ganharam ênfase 
discursiva. Nas duas, situei o lugar docente, observando que os conteúdos a 
ser transmitidos são importantes, sua seleção é fundamental, mas que igual-
mente importantes são os modos escolhidos para a difusão. 

Uma possível saída (ou entrada) para o ensino da língua escrita é a 
formação e o reconhecimento de docentes que assumam suas formas didáti-
cas de modo autônomo, eclético, contando com sua experiência. Os professo-
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res que apresentam bons resultados e reconhecidamente são atestados como 
bons profissionais por seus pares produzem formas ajustadas a alunos sempre 
diferentes e interessantes, que são tratados por sua diversidade cultural e 
heterogeneidade subjetiva, dentro de seu campo de interesse de produção 
cultural. Qualquer método que chegue às mãos dos professores com um apa-
rato de regulação que os desautorize a produzir momentos de avaliação tira o 
professor de seu lugar de criador, de produtor de seu fazer pedagógico.

Nas últimas décadas, houve momentos pontuais de transmutação de 
conhecimentos científicos em saberes docentes, de modo que a difusão dos 
conceitos no campo da alfabetização, leitura e escrita por parte da pesquisa 
brasileira encontrou a história da formação de docentes alfabetizadores no 
Brasil. São linhas que se podem traçar na memória, três momentos recentes: 
do impacto que teve a difusão do construtivismo ferrereano, nos anos 1980; 
do letramento, nos anos 1990, e da consciência fonológica, no fim dos anos 
2000. Esses se entrecruzam, em uma relação dialética, e vão se complemen-
tando, preenchendo o que se vislumbra como uma lacuna deixada pela recep-
ção anterior, dialogam historicamente uns com os outros. 

O letramento e sua recepção no campo da alfabetização 

Do primeiro desses momentos, o da difusão intensiva do construtivis-
mo piagetiano na alfabetização, chegado ao Brasil com ênfase revolucioná-
ria na área de alfabetização nos anos 80, ficaram ganhos fundamentais, que 
constituíram sua inovação: a) substitui-se a visão adultocêntrica pela pers-
pectiva infantil sobre o objeto de ensino; b) relevo é dado à lógica do erro do 
aprendiz, entendendo-o como tentativa, como ação sobre o objeto de conhe-
cimento, em seu processo de aquisição e c) novas categorias de percepção do 
desenvolvimento: as fases pré-silábica, silábica e alfabética. Nas memórias 
docentes, é bem comum encontrar marcada na experiência de formação a for-
te lembrança de um discurso de formação em que lhes foi dito que jogassem 
fora o que sabiam anteriormente, pois não lhes serviria mais. Encontramos 
também outros, para quem o construtivismo difundido representou um desa-
fio e os fez superar efetivamente muitas dificuldades de sala de aula. 

Se, anteriormente à difusão de pesquisas ferrereanas, as discussões 
sobre alfabetização focalizavam-se sobre o melhor método de alfabetização 
a se adotar, neste momento, como considera Marlene Carvalho, “(...) a divul-
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gação do construtivismo ocupa lugar de destaque nos cursos de formação 
inicial e continuada e a questão metodológica é relegada a segundo plano” 
(CARVALHO, 2005). 

A escola foi assim caminhando, professores recompondo-se e ajus-
tando-se, transformando-se. Alteraram-se as formas de conceber os proces-
sos discentes de alfabetização, mas, segundo pesquisas feitas e depoimentos 
docentes, a metodologia de trabalho ficou bastante frouxa. Sabia-se o que 
acontecia, mas não se sabia como fazer acontecer. Que práticas docentes de-
correriam da concepção ferrereana de aquisição da escrita? Muito se publicou 
sobre as más apropriações da teoria construtivista pelos professores.  

Na década de 90, desembarca no campo da educação uma perspecti-
va teórica sobre a língua escrita, sob o rótulo de estudos de letramento. Estes 
já vinham sendo desenvolvidos em diversas áreas das ciências humanas (An-
tropologia, Estudos Etnográficos, História Cultural, Sociologia da Leitura), mas 
no Brasil os caminhos que tomaram rumavam para a disposição de dialogar 
com o que vinha sendo feito em termos de alfabetização nas escolas. 

Na difusão do conceito, vinha pressuposta a separação entre os pro-
cessos de alfabetização e de letramento e preconizando-se sua junção. Dizia-
se que “deve-se alfabetizar letrando”, o que pressupostamente implica em 
pensar que esses processos andavam até aquele momento separados. Por 
se ter focalizado nessa dicotomização, buscando-se didaticamente indicar a 
separação dos termos alfabetização e letramento para preconizar a sua jun-
ção, os efeitos provocados foram indesejáveis, os de não entendimento da 
relevância da perspectiva em si.

Nesse mesmo fluxo, o movimento discursivo de chegada dessa teoria 
apresentou a perspectiva do letramento, designando-o como tendo vindo su-
prir algo que supostamente não estava lá, no que concerne ao conhecimento 
prévio do professor, isto é, sua formação inicial somada aos conhecimentos 
difundidos sobre linguagem na esteira das políticas de formação continuada. 
No caso do Brasil, vimos o letramento se aproximar da alfabetização, como 
uma categoria ou perspectiva sobre a língua escrita que se declarava indisso-
ciável conceitualmente da alfabetização, muito embora se buscasse ao mes-
mo tempo apresentá-la como separada (SOARES, 1998 e 2003). É assim que 
ele quer ser recebido pelos professores, como contribuição, para que estes 
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inovem o ensino que fazem da língua escrita.  

O que observamos nesse modo de difusão é que o letramento desem-
barca sob um enunciado que afirma que os professores responsáveis pelo en-
sino de alfabetização pós-construtivismo ferrereano conceberiam a alfabeti-
zação por si mesma, sem nenhuma relação com as práticas de uso da leitura e 
da escrita. Ora, nossos professores brasileiros, em sua formação inicial, leram 
Paulo Freire e compreendiam que “a leitura do mundo precede a leitura da 
palavra”. Estariam esses leitores efetivamente separando, em suas práticas, a 
alfabetização do letramento? Não é o que tenho podido constatar pelos do-
centes com quem temos encontrado, professores que escrevem sua memória 
de formação e para quem é clara a ideia de que em seu horizonte de formas 
de trabalhar a linguagem escrita nas práticas pedagógicas estava presente 
uma concepção de alfabetização que abarcava o entendimento da leitura em 
práticas sociais, inscrita no mundo, desempenhando funções específicas, a 
partir de textos e pelas mãos e olhos de indivíduos vivendo em sociedade. 
Precisavam de formas de ensinar a letra, mais do que a consciência sobre a 
presença da escrita no mundo. Isso o letramento não parecia lhes “trazer”.

Magda Soares assume o efeito nocivo causado sobre o campo: “a in-
trodução, no campo da educação, do conceito de letramento tem ameaçado 
perigosamente o conceito de alfabetização” (SOARES, 2003). Pela própria di-
fusão do letramento, da maneira como havia acontecido, enfraquecera-se a 
alfabetização, a necessidade de sistematização do conhecimento da escrita 
pelos agentes escolares. 

As ideias que os estudos de letramento trazem deveriam enriquecer 
o conhecimento já instalado da formação do professor brasileiro. Entretanto, 
chegaram de tal modo colocando a força do movimento em certos pontos 
(o analfabeto pode ser letrado) e silenciando outros (um grau de letramento 
alto é o que se almeja) que não teve boa recepção, com razão. Passadas quase 
duas décadas, os professores ainda não acolhem a importância do conceito 
de letramento. 

Os processos de formação docente estabelecem relações discursivas 
entre a produção de pesquisa universitária e as ações de universitários que 
se alçam frequentemente à posição de formadores. Este momento da história 
da difusão dos conceitos teóricos é crucial do ponto de vista da interlocução, 
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constituindo professores e universitários. Seguindo o preceito de que é pre-
ciso saber com quem está falando para se comunicar bem, na comunicação 
que se concebeu neste momento histórico qualificaram-se inadequadamente 
os interlocutores docentes a partir de seu conhecimento prévio. Não se inte-
grou dialogicamente o conhecimento apresentado a modos de compreensão 
de ensino que o professor já possuía, incorrendo assim em um equívoco. O 
conceito não ganhou espaço e a universidade desgastou-se junto a seu inter-
locutor, enquanto fonte legítima de reflexão sobre as questões educacionais 
e de ensino.

Passamos em seguida à análise de outro aparato conceitual, o tema 
mais recentemente presente, que vem fazendo furor nesta primeira década 
do século XXI: a Consciência Fonológica, que tem tomado a cena dos debates. 
Essa consciência, defendida como aspecto inalienável dos processos educa-
cionais, tem assumido ares de heroína da alfabetização, na implementação de 
metodologias sistematizadas por parte de secretarias de educação. 

A fonoletra com ciência 

O primeiro aspecto que chama atenção é de caráter político, pois a 
adoção de tais métodos por secretarias de educação tem curto-circuitado po-
líticas de seleção e avaliação do livro didático, programas do Ministério da 
Educação. Há duplicação de gastos e o funcionamento de políticas públicas 
começa a ser orientado por modos estrangeiros à política traçada pelo minis-
tério, guiados pelo privado. Diferentemente do que preveem os programas 
de distribuição dos livros didáticos pelo MEC, nessa adoção de materiais pro-
duzidos por grupos privados (que não constam nas opções oferecidas pelo 
ministério) não há escolha docente de materiais. Assim, vê-se que alguns mé-
todos de ensino da língua escrita parecem passar ao largo das políticas e, 
com esse status privilegiado, vão demarcando seu território, são amplamente 
propagandeados, sem ter, entretanto, obtido a chancela do governo federal. 
A querela do público e do privado ganha realidade nessa cena povoada de 
interesses agregados às questões de alfabetização. 

A abordagem da língua escrita a ser ensinada a crianças de 6 anos, 
iniciantes na longa etapa do ensino fundamental, proposta em tais materiais 
didáticos, privilegia como matriz pedagógica a aquisição de grafemas, relacio-
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nados, com toda sistematicidade, aos fonemas da língua portuguesa. A língua 
escrita é concebida como sinais gráficos, associados a sons da língua. As ati-
vidades visam estritamente à memorização de pares biunívocos de letras e 
fonemas – seus valores sonoros descritos pelo quadro fonológico da língua 
portuguesa brasileira. Os sons das letras devem ser abstratamente aprendi-
dos, sem correlação com sentidos que a escrita ganha na cultura, na tradição 
de literatura ou em esferas sociais em que a legitimidade da letra pese. 

Em 2003, Magda Soares escreveu um artigo primoroso em que distin-
guiu nuances do estado da alfabetização em alguns contextos internacionais, 
retraçando um paralelo com o do Brasil. Situou histórica e epistemologica-
mente, entre várias abordagens, as estritamente fônicas, pois anteriormente 
muita tinta já havia corrido a respeito da improdutividade do método fônico e 
sua almejada consciência fonológica (CARVALHO, 2005; SOARES, 2003; MOR-
TATTI, 2000). 

Uma autora francesa que tem contribuído no Brasil com uma riquíssi-
ma visão de análise de práticas alfabetizadoras para o campo de estudos da 
alfabetização é Anne-Marie Chartier. Com sua abordagem histórica de proces-
sos de alfabetização, ela detalha variações também sobre as formas de pre-
sença da oralidade e da consciência sobre o que se lê (CHARTIER, 2010). Os 
estudos históricos de Anne-Marie Chartier (CHARTIER, A.-M. et HEBRARD, J., 
1995 e 2000; CHARTIER, 1998 a, 1998 b, 2001) têm contribuído para embasar 
essa perspectiva por se aterem à observação de práticas situadas historica-
mente pela análise da materialidade de suportes de leitura, de documentos e 
materiais escolares, em articulação com discursos de professores efetivamen-
te produzidos (no chão da sala de aula) e de práticas de formação realizadas 
nos institutos de formação continuada.

Cito esses dois expoentes tomados emblematicamente como de pro-
dução da pesquisa brasileira sobretudo para lembrar que já foram feitas mui-
tas críticas aos métodos fônicos e que não há necessidade de se repetir as 
conclusões sobre o retrocesso que pode representar a escolha de tal método 
em pleno século XXI. Forjados sob a magnitude da lente de fonemas, as lições 
de tais métodos consistem em precárias sonorizações, descontextualizadas 
de qualquer situação efetiva, funcional ou significativa de linguagem. Eles 
são criados para fazer da escola um laboratório sonoro, em que se pronuncia 
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uma língua à parte, uma língua sem enunciação, sem sentido. 

Uma das consequências é expor as crianças sistematicamente a 
“textos” que somente ensejam uma leitura artificial, que são surrealmente 
produzidos e que prescindem de coesão, de coerência e até de uma sintaxe 
adequada às regras de uso contextualizado da língua, abusando de regências 
estranhas aos usos efetivos do nosso idioma. Por não se pautarem na cultu-
ra, dispensam-se de doses de poesia, humor e até informações conceituais. 
Professores e alunos que seguem o método de tal natureza exercitam-se 
numa suposta aprendizagem que não se conecta nem por uma faísca à vida 
linguística verdadeira e pulsante. Inventam-se “textos” e querem fazer crer 
a crianças, pais e professores que é possível aprender a língua escrita apre-
sentando-se nacos de discurso aos futuros escreventes, partes isoladas do 
corpo da língua, amputada da mágica do sentido, da poesia temática que as 
significações podem ganhar. Observando tais materiais destinados à aprendi-
zagem escolar da língua escrita, produzidos por autores que alegam se basear 
em princípios (neuro)linguísticos do século XXI, o Círculo de Bakhtin diria se 
tratar de necrófilos escarafunchando partes mortas do corpo da língua, sele-
cionadas para estudo. 

Toma-se por objeto das lições de estudo descrições anatômicas do 
fonema, unidade que vem a ser uma partícula abstrata da língua. Professores 
e crianças perdem seu tempo na musculação de partes abstratas do siste-
ma linguístico, nublando o céu da constituição de cidadãos ativos, criativos, 
divertidos, inteligentes, politizados, artísticos e que se sintam participantes 
como produtores e consumidores de cultura popular e de cultura erudita.

Mergulho do método fônico na história, sociologia 
e linguística do ensino da língua escrita  

Essa metodologia que se quer tão atual e inovadora não nasceu on-
tem. Já foi derrotada por outros modos de ensinar na querela dos métodos, 
nos idos de meados do século XX. Embora ela busque se propagandear como 
a solução para os males do Brasil, respaldando-se em discursos “da ciência” de 
caráter internacional e desqualificando a pesquisa brasileira, o método fônico 
foi utilizado no Brasil em outros tempos. Talvez ainda possua o proclamado 
sucesso em realidades internacionais que se assemelham sociologicamente a 
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esses tempos de ouro de nossa escola pública, quando esta funcionava bem 
para a camada elitizada que a frequentava. Entretanto, lembrar do sucesso 
dessa época é esquecer que nessa ocasião não nos atínhamos aos censos, nos 
quais se encontrava cravada a estatística de perto da metade da população 
completamente analfabeta. 

Nos moinhos da pesquisa, muita água rolou para acompanhar os des-
dobramentos de nossa escola, pois esta tem se modificado também. Histo-
ricamente, há uma nova escola com novos alunos, novos professores, pais, 
gestores, etc. Além disso, não podemos nos pautar em resultados positivos 
obtidos em contextos desconhecidos, problemas de países diferentes são 
muito diferentes. E de brasileiros quem mais entende somos nós, brasileiros. 
Foi-se o tempo das políticas dos governos militares em que se importavam o 
que funcionava em contextos dominantes (acordos MEC/EUA) na escola pú-
blica dos países de letrados.

O papel da escola hoje no Brasil é o de alfabetizar crianças que não 
têm vivência intensa da língua escrita, da cultura escrita com uma dose mais 
plena. Nossos alunos de classe popular estão imersos na experiência da lín-
gua mais intensamente pela via da oralidade, e em suas formas de socializa-
ção conhecidas é rarefeito o contato com textos verbais escritos, em que a 
letra ganhe um papel fundamental de valor ou em que os suportes impressos 
sejam importantes. Hoje, em exames de avaliação nacionais, os resultados 
mostram que a criança até aprende a ler, se ler significar compreender o fun-
cionamento dessa relação de representação dos sons por letras, que serve de 
base à escrita. Entretanto, se a leitura for considerada em sua dimensão de 
constituição de compreensão de mundo, as crianças são retidas na continua-
ção desse processo. Esse fato mostra que elas não empacam na tradução de 
letras em fonemas, que para elas o sistema fonético brasileiro não chega a 
ser um fantasma. 

Os dados mostram avanços significativos dos alunos no proces-
so de alfabetização, fazendo crer que a origem do fracasso nas 
séries iniciais pode estar um pouco mais à frente do processo de 
escolarização, no momento em que deveria ocorrer a consolida-
ção da alfabetização. (OLIVEIRA, 2010)

Por isso, para desenvolver processos didáticos, não se pode correr o 
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risco de abstrair demais a língua. Ainda por cima deixar à parte exatamente 
o que os alunos conhecem, a experiência da oralidade. Qualquer abordagem 
pedagógica que conceba a língua como sistema reverte-se em prática alfa-
betizadora antiprodutiva, ainda mais se tratando da dimensão oral. É preciso 
trazer constantemente os sentidos sociais da língua, embeber o ensino dos 
modos de funcionamento da língua escrita em práticas sociais de leitura e de 
produção de textos. Nossas crianças estão oralizadas, fala-se mais do que se 
escreve. 

Desde a educação infantil, seguindo pelos anos finais do ensino fun-
damental e até pelo ensino médio, para ensinar a letra, torna-se um equívoco 
pedagógico, de caráter antididático, conceber a língua superdimensionando 
seu lado de representação escrita pela letra, sem articulá-la à oralidade, à 
oralização (da escrita) aos usos mais familiares da letra, que não carregam em 
si valor de sua legitimidade. Esses usos, acrescidos de outros, como os regio-
nais, são vivos, e, embora estejam distantes dos usos padronizados, mais legí-
timos da escrita, devem ser considerados pela escola como ponto de partida 
fundamental, terreno em que se deve adubar a apropriação de outros usos, de 
peso simbólico social mais forte. 

A discussão sobre a alfabetização escolar de crianças tem trazido 
várias propostas de princípios, concepções e formas didáticas para o ensino 
da língua escrita no Brasil, diretamente contextualizadas em nossa cultura, 
articuladas à nossa forma predominantemente oral de relação com a lingua-
gem e com a língua escrita. Congressos, livros e ações têm sido realizados, 
a respeito das inovações propostas, muitos inclusive junto a secretarias de 
educação. Nesses, o método de alfabetização de hegemonia fônica é ates-
tado como um efetivo retrocesso, afastando as crianças de uma perspectiva 
cultural, enraizando-as em práticas cognitivas restritivas, de caráter técnico, 
sem chance de inscrevê-las em qualquer processo de fortalecimento de sua 
cidadania, de seu crescimento enquanto ser pensante na sociedade brasileira 
em que vivemos em 2010, na qual a letra ganha dimensões multimidiáticas e 
plurimodais, para além da fonoletra. 

Os argumentos que têm justificado as ações políticas de favorecimen-
to de grupos privados na contramão das políticas públicas implementadas 
pelo MEC ecoam coerentemente em tempos de valores e condutas neolibe-
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rais. Citam-se o valor da técnica como eficaz para a urgência em agir, a cons-
tatação de um fracasso abissal colocado como fruto de modos desastrosos de 
ação do Estado, a evidência do sucesso dos métodos de consciência fonológi-
ca em contextos internacionais. De acordo com tais vozes, que ganham espa-
ço na imprensa, há uma ofensiva contra a máquina estatal, sustentando que 
as experiências das secretarias, mesmo que soem impopulares, impõem-se, 
pois estariam buscando sanar o grave problema do analfabetismo nos muni-
cípios que compram tais métodos, de acordo com o consenso da comunidade 
científica internacional. 

Vêm apagadas as vozes nacionais que se ocupam das questões edu-
cacionais brasileiras, os empenhados grupos de pesquisa que há anos se de-
dicam a pensar e repensar, analisar, criticar, reformular e propor modos peda-
gógicos de tratamento da letra na escola, em voltas e reviravoltas de muita 
reflexão, discussão e produção de conhecimento voltadas diretamente para 
nosso aluno brasileiro. Apelar para argumentos internacionais sem ouvir o 
que dizem nossos especialistas educadores tupiniquins parece desmerecer 
por si a qualidade do próprio argumento. 

Os métodos estritamente focalizados na consciência fonológica em-
pobrecem a nossa língua, por empobrecer a dimensão da oralidade de nossa 
língua. Os sons da língua vão além dos fonemas e apenas ganham sentido na 
entonação. Linguisticamente, o som da nossa língua não é feito apenas de 
fonemas, mas de prosódia, de entonações nuançadas, de sotaques, de muitas 
variações quase musicais, na pauta da língua oral que se reverbera na arte 
da língua escrita, sempre, o tempo todo, enquanto a língua está na boca e 
na mão do povo (SILVA, 1994; ABAURRE, 1999; SCARPA, 1999; BAGNO, 1999; 
BORTONI, 2006). 

Além da consciência fonológica, que pode ser tratada em uma di-
mensão mais ampla do que a dos fonemas, a língua escrita, assim como a 
língua inteira, é feita de muitas consciências. As consciências sociológica, 
cultural, regional, literária, gramatical, morfológica, lexical e muitas mais, 
sem que uma se sobressaia à outra, circunscrevem a nossa língua escrita a 
ser ensinada. 

O sistema fonético brasileiro não merece ser ensinado, pois ele res-
tringe a língua a uma parte abstrata, sistematização dispensável. Não é nessa 
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unidade linguística que se encontra o cerne da língua, sua definição adequa-
da. Se se abre o foco sobre essa parte da língua, supõe-se que esta seja codi-
ficada, organizada transparentemente, sistematicamente. 

A letra não é sistemática, não é fonética, mas sim ortográfica. Sua 
natureza é uma exceção, que deve ser compreendida historicamente, ao se 
entender que as palavras carregam os usos que dela são feitos, as escolhas 
pela forma de escrever são arbitrárias do ponto de vista do sistema, são ex-
plicáveis apenas pela vida social que as marca. A ortografia mostra-nos que 
devemos conhecer a língua em sua vivacidade e que conhecer as regras é 
necessário, mas está longe de ser suficiente. As primeiras aprendizagens da 
criança em relação à escrita como representação da língua já acontecem jun-
to com a percepção dessa falha do sistema. A escrita é sempre a exceção do 
sistema, ou seja, a sistematicidade é apenas aprendida para ser desestrutura-
da, subvertida, refratada, para usar uma terminologia bakhtiniana. Somente 
assim poderão ser leitores-autores da escrita produzida na cultura, da letra 
da literatura, da ciência, das leis e de outros discursos legítimos que farão 
cidadãos leitores, para além da fonoletra.

Acabamentos possíveis

As teorias do letramento, se não fizeram estragos junto aos profes-
sores, no que diz respeito aos saberes docentes, pecaram pela ausência de 
comunicação e parecem ter se equivocado nos pressupostos discursivos de 
reconhecimento do saber prévio do professor. Permitiram-se um desconheci-
mento de sua formação, o que foi nocivo para o campo da formação docente. 
Essa foi a herança do terreno deixado à entrada maciça dos métodos fônicos, 
por vários caminhos, com amparo de discursos publicados na grande impren-
sa, com interceptação de secretarias, que se revelam empobrecedores para 
alunos, professores e nossa língua nacional. 

A posição discursiva da pesquisa em educação focalizada sobre pro-
fessores alfabetizadores deve ser relevada, localizada o mais claramente na 
topologia desse campo. Nossa responsabilidade não pode ser estritamente 
descritiva, sobre o objeto língua escrita a ser ensinado. A cada escrita teórica, 
resultado de trabalho de pesquisa, deveríamos nos situar na arena de signifi-
cações em que o objeto língua é tratado, de modo que nossa palavra ganhe 
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recepções pelos outros interlocutores. Descrever a língua, atribuir-lhe consis-
tência conceitual, isoladamente dos processos de significação que estão em 
curso, é infecundo. Para que nossa ação como pesquisadores em educação 
contribua com ações docentes concretas e cotidianas, desenroladas no es-
paço da escola, deveríamos ter a (cons)ciência de que não somos os atores 
principais, que os heróis serão sempre professores. Nossa tarefa é ser bons 
narradores e, para nos constituirmos em tal papel, será preciso a cada vez 
produzir exotopias adequadas, dos personagens, nossos interlocutores, nessa 
história a ser escrita.  
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Problematização sobre a Abordagem da Consciência 
Fonológica na Alfabetização

Maria Letícia Cautela de Almeida Machado
Paula da Silva Vidal Cid Lopes

A motivação do texto que aqui se constrói tem origem no forte mo-
vimento que traz novamente à pauta uma discussão já superada há décadas: 
a adoção de métodos para a alfabetização, em especial os métodos fônicos. 
Caracterizado como recurso de marcha sintética, por partir de unidades lin-
guísticas menores para chegar às estruturas mais complexas do sistema al-
fabético, o método fônico diverge, e muito, dos pressupostos de formação de 
leitores e escritores contemporâneos. Assim, objetivamos discutir e proble-
matizar os princípios teóricos que têm sido usados para a tendência de retor-
no aos métodos fônicos ou demais métodos de marcha sintética.

A discussão e a problematização que aqui se desenvolvem só se cons-
troem em sentidos se atreladas à análise conjectural das mudanças políticas 
e sociais pelas quais o Brasil tem passado a partir de 2016 e que, no campo 
educacional, se concretizam através: da elaboração da Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC (BRASIL, 2018); da extinção da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI, através do De-
creto no 9.465, de 2 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019a); do projeto de lei de 
educação domiciliar que neste momento está em tramitação no Congresso 
Nacional; assim como o recente Decreto no 9.765, de 11 de abril de 2019 
(BRASIL, 2019b), que institui a instrução fônica sistematizada como Política 
Nacional de Alfabetização. 

Ainda que estejamos diante de imposições legais, marcamos aqui a 
análise crítica que se faz necessária em toda política pública educacional, 
pois as práticas pedagógicas não podem mais se construir em princípios ex-
cludentes e unificados, pelo risco de que as desigualdades sociais se ampliem 
ainda mais. Tais aspectos são mencionados neste artigo porque apenas um 
conjunto de princípios conservadores e intolerantes, construídos historica-
mente e socialmente, podem justificar que concepções educacionais em torno 
da alfabetização, já tão superadas, possam tentar tornar invisíveis os estudos 
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e pesquisas produzidos na área nos últimos 50 anos, sobre os quais se cons-
troem as noções de alfabetização associadas à diversidade de modos de ser, 
de aprender e de interagir com o mundo – e considerar os aspectos ideológi-
cos, nesse caso, é uma questão de princípios.

Consciência Fonológica X Métodos Fônicos 

O papel da consciência fonológica nos processos de alfabetização 
tem sido enfatizado por pesquisadores das ciências cognitivas, da linguística 
aplicada à alfabetização, bem como pelas mais recentes políticas públicas 
educacionais – como a BNCC (BRASIL, 2018) e a Política Nacional de Alfa-
betização (BRASIL, 2019b) –, razão pela qual estabelece-se um movimento 
surpreendente de propostas de retorno aos métodos fônicos como solução 
para os índices alarmantes que sinalizam que os avanços dos brasileiros em 
termos de níveis de escolaridade não necessariamente correspondem ao do-
mínio crescente da leitura, escrita e oralidade. Soares (2004), na década pas-
sada, já assinalava que não é retornando a um passado já superado e negando 
avanços teóricos incontestáveis que esse problema será resolvido. 

Os métodos fônicos, inspirados nas contribuições da Fonologia Es-
truturalista, assumem o pressuposto equivocado de que existe uma relação 
direta entre fonemas e grafemas. Tais métodos dão ênfase à dimensão sonora 
da língua, ensinando os alunos a produzir os sons associados a cada letra. 
Segundo Carvalho (2005), ao aplicar métodos fônicos, 

Ensina-se o aluno a produzir oralmente os sons represen-
tados pelas letras e a uni-los (ou melhor dizendo, fundi-los) 
para formar as palavras. Parte-se de palavras curtas, for-
madas por apenas dois sons representados por duas letras, 
para depois estudar palavras de três letras ou mais. A ênfase 
é decodificar os sons da língua, na leitura, e a codificá-los, na 
escrita (CARVALHO, 2005, p. 24).

Portanto, embora lance mão de muitos elementos lúdicos, os méto-
dos fônicos, assim como os demais métodos de marcha sintética, assumem a 
alfabetização, numa perspectiva mecanicista, como uma simples transposição 
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de códigos – como se a escrita fosse uma representação gráfica da fala –, 
calcada na convicção equivocada de que para cada som da fala há uma letra, 
estabelecendo-se entre essas unidades uma relação biunívoca. 

Desse modo, a noção de consciência fonológica, tal como vem sen-
do arrolada em algumas propostas pedagógicas de alfabetização, é particu-
larmente carente de discussão acadêmica, pois assume como pressupostos 
três premissas equivocadas: a primeira, quanto ao conceito restrito de língua 
escrita enquanto código alfabético, e não enquanto sistema linguístico com-
plexo; a segunda – decorrente da primeira –, quanto à possibilidade de a es-
crita ser estrutural e fenomenologicamente comparável à fala, cuja natureza 
pertencem os fonemas; a terceira, quanto à possibilidade de que o conceito 
de fonema que se construiu na teoria linguística tradicional com característi-
cas lógico-cartesianas e pretensões biologizantes, corresponda, de fato, aos 
conceitos fonêmicos com que opera a mente humana na produção da fala.

A fala e a escrita, ao serem tomadas enquanto línguas humanas, são 
constituídas na forma de sistemas gramaticais. Desde o século XIX, as ciên-
cias humanas deram ao estudo dos fenômenos mentais um formato similar 
ao dado pela medicina ao estudo dos sistemas vitais humanos, a partir do 
conceito de sistemas simbólicos. 

De acordo com Senna (2011), entende-se por sistema um conjunto de 
elementos que mantêm algum tipo de relação entre si de forma a constituir 
um todo organizado – uma unidade sistêmica. Cada elemento do sistema 
concorre para a realização de certa função e, a partir da inter-relação das 
funções exercidas pelos diversos elementos, resulta um objetivo que é típico 
de cada sistema. A concepção de unidade sistêmica implica o entendimento 
de que o sistema, apesar de constituir uma unidade, pode ser analisado e 
compreendido a partir da relação entre os seus elementos. 

As unidades que compõem os sistemas da língua oral e escrita portu-
guesa constituem os níveis fonológico, lexical, morfossintático, sintático, dis-
cursivo e pragmático. Cada um desses níveis tem unidades com funcionalida-
des próprias. No entanto, somente inter-relacionados dão conta de conceber 
os sistemas linguísticos que possibilitarão aos sujeitos a constituição de seus 
enunciados, a expressão de seus pensamentos, a representação de suas cul-
turas, a comunicação e a interação social. Isso implica a compreensão de que 
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fonemas ou letras isoladas não têm funcionalidade alguma e não são capazes 
de significar nada, a não ser que estejam inseridos num contexto enunciativo. 

Assim sendo, o conceito de língua escrita sobrepuja a noção de um 
código alfabético, de tal modo que os processos de leitura e produção de 
escritas requerem muito mais do que meramente a decodificação de letras 
em sons e a codificação de sons em letras. Tal concepção possibilita o en-
tendimento de que a alfabetização diz respeito a um processo sistemático de 
elaboração de conceitos em leitura e escrita, de textos e de sentidos que se 
constroem ao longo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, embora tenha 
início desde o primeiro momento em que os sujeitos interagem com a cultura 
escrita, e extrapole os espaços educacionais formais. Entre os conceitos a 
serem construídos pelos alunos, a consciência fonológica e a relação entre as 
unidades da fala e da escrita são formulações necessárias, mas não suficien-
tes para a compreensão e o domínio do sistema de escrita. 

Nesse ponto, retoma-se à segunda premissa, citada anteriormente, a 
respeito do modo como algumas propostas pedagógicas de alfabetização têm 
compreendido a natureza dos sistemas da fala e da escrita, bem como de suas 
relações. Machado (2013) nos auxilia no entendimento de que a língua escrita 
e a língua oral constituem sistemas de naturezas distintas, de tal modo que 
não há entre eles uma relação imediata, tampouco uma isomorfia.  

A língua oral é constituída por um sistema aberto, sujeito ao tempo e 
a variações, formado por estruturas dinâmicas. Foi a sociolinguística, na déca-
da de 1960, com a teoria da Variação Linguística, que legitimou a natureza da 
fala como um sistema em constante processo de mudança, no qual interferem 
tanto aspectos funcionais do próprio sistema quanto aspectos sócio-históri-
co-culturais da língua. O que ocorre é que a língua oral é suscetível ao uso 
dos falantes, e, ao longo do tempo e em cada contexto, sofre modificações 
em função desses usos. 

Diferentemente, a escrita constitui um sistema fechado, composto de 
unidades altamente distintivas, fixas e fechadas, uma vez que sua estrutura é 
controlada pelo poder público institucional. Isso porque, embora os sujeitos 
façam usos diferenciados da escrita em função das diferentes intenções co-
municativas e dos diferentes contextos de produção, o sistema de escrita não 
sofre mudanças em decorrência desses usos e permanece com a mesma es-
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trutura, submetendo-se ao controle das normas e regras de natureza estatu-
tária. O que ocorre é que os fatores que geram mudanças na fala e na escrita 
são distintos: em língua oral são os universais da variação linguística e em lín-
gua escrita são acordos formais entre autoridades políticas, comprometidos 
ou não com as regras da língua oral (TARALLO, 1985). Desse modo, sempre 
haverá um descompasso entre a estrutura da língua escrita e da língua oral.   

Quanto às unidades de materialização da fala e da escrita, a língua 
oral se concretiza em sons articulados (fones), produzidos pelos gestos arti-
culatórios dos órgãos vocais e percebidos por seu efeito acústico; enquanto 
a língua escrita portuguesa, por sua natureza alfabética, se corporifica em 
letras impressas, produzidas pelos gestos gráficos executados pela mão e 
percebidos pela visão. No entanto, tanto a fala quanto a escrita não se ma-
terializam em segmentos isolados – como se os sons e as letras fossem uni-
dades autônomas –, o que torna as representações fonológica e alfabética 
abstrações. Conforme assinalam Navas e Santos (2014, p. 578), “durante a 
fala, são produzidas, aproximadamente, de oito a dez sequências de consoan-
tes e vogais por segundo, graças ao sobrepujamento de gestos articulatórios, 
processo denominado coarticulação”.      

Quando aprendemos a falar – embora os enunciados não se apresen-
tem na forma de sons isolados, articulados um a um –, aprendemos quais os 
sons (fones) que ocorrem nessa língua e quais as regras de articulação, ou 
seja, aprendemos o sistema sonoro da língua. Os sons percebidos tornam-se 
fonemas, que são as representações mentais dos sons. Um fonema, portanto, 
constitui uma unidade cognitiva abstrata. A materialização real e individual 
dos fonemas são os fones, que são as unidades ou segmentos fonéticos da 
língua oral. Navas e Santos (2014, p. 578) alertam que “pouco se sabe sobre 
o processo que estabelece as representações mentais, ou seja, qual seria o 
processo por que a criança inicia a representação fonológica das palavras em 
seu léxico e como ela acessa essas representações posteriormente”. Albano 
(2001) ressalta que essa representação envolve o resgate tanto dos gestos 
articulatórios quanto dos aspectos acústicos dos sons da fala. Santos e Navas 
(2014) complementam que, no início, as representações seriam globais, mas, 
com o aumento do vocabulário e de palavras acusticamente semelhantes, 
exigir-se-ia da criança a realização de representações fonológicas cada vez 
mais detalhadas e bem definidas. Essas representações reorganizar-se-iam 
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em estruturas perceptomotoras sublexicais recorrentes dentro da palavra 
para, na idade escolar, organizarem-se no nível do fonema. Segundo as auto-
ras, essas representações dos sons da língua teriam um papel fundamental no 
desenvolvimento da consciência fonológica.     

Antes de abordarmos propriamente a consciência fonológica, é opor-
tuno destacar que a variabilidade intrínseca à língua oral ocorre não apenas 
no nível da produção fonética dos enunciados, mas também da representação 
fonológica (MACHADO, 2013). A variabilidade na produção fonética é decor-
rente das condições e das características individuais dos órgãos fonoarticu-
latórios envolvidos na produção de cada som (fone) da língua, bem como das 
diferenças de sotaques existentes nas diversas regiões do país e dos con-
textos de produção dentro da palavra. Por outro lado, a variabilidade na re-
presentação fonológica é resultante dos distintos mecanismos de percepção 
dos sujeitos e de seus modos, igualmente diferenciados, de representação do 
mundo, ambos motivados pelas experiências culturais vivenciadas. 

Se a experiência cultural levar o sujeito a privilegiar a identificação de 
unidades dentro de um todo, esmiuçando as partes do todo e discriminando 
as fronteiras de cada elemento percebido, então, essa experiência cultural – 
marcadamente associada a um modo de pensamento científico cartesiano 
– gerará falantes cujos conceitos fonêmicos guardam grande distintividade 
entre si. Se, por outro lado, a experiência cultural levar o sujeito a privilegiar 
a velocidade no processo de percepção, visando ampliar o número de 
experiências de mundo vividas simultaneamente – o que lhe exige um 
esquema de atenção multidirecional –, esse sujeito tenderá a perceber os 
objetos como um todo, em detrimento dos detalhes daquilo de que são 
compostos. Tais sujeitos, com modos de pensamento predominantemente 
narrativo, representarão os fonemas com baixo nível de discriminação e 
sempre em relação a outros fonemas com os quais ocorrem na cadeia fonética 
(SENNA, 2011). Essa representação de fonema, marcadamente associada a 
certo modelo cultural, é denominada, por Senna (2011), de macrofonema – 
uma entidade conceitual líquida e de baixo nível de distintividade no sistema 
fonológico da língua. Portanto, trata-se de uma representação fonêmica que, 
apesar de se tratar de uma unidade funcional, não apresenta caráter fechado, 
uma vez que se dá em forma de um continuum – no qual um conceito fonêmico 
pode flutuar e se aproximar de vários elementos que fazem fronteira com ele. 
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Albano (2003) também postulou essa produção fonética e represen-
tação fonêmica em gradiência. Segundo o autor, o sujeito poderia emitir uma 
produção intermediária entre o [f] e o [v] – alguma coisa no meio disso –, que 
o ouvido humano não treinado nem sequer é capaz de identificar. 

Nessa perspectiva, os fonemas não são entidades linguísticas que 
pertencem à gramática normativa, ao contrário, constituem entidades cogni-
tivas – conceitos mentais. Segundo Vygotsky (2007, p. 43), “um conceito não 
é uma formação isolada, fossilizada e imutável, mas sim uma parte ativa do 
processo intelectual constantemente a serviço da comunicação, do enten-
dimento e da solução de problemas”. Desse modo, existe uma questão que 
individualiza os fonemas, tratando-se de entidades elaboradas a partir de di-
ferentes experiências de mundo. À vista disso, rechaça-se a terceira (e última) 
premissa equivocada, assinalada no início desta seção, a respeito do modo 
como algumas propostas pedagógicas de alfabetização têm compreendido a 
natureza dos fonemas e de suas relações com os grafemas.

É essencial que o planejamento de práticas pedagógicas em alfabeti-
zação leve em conta as variações na produção dos sons e representação dos 
fonemas, bem como o fato de que tais intercorrências, apesar de não interfe-
rirem ou prejudicarem a comunicação oral, podem se tornar um obstáculo no 
momento em que o aluno iniciar seu processo de alfabetização – especial-
mente se a escola tiver optado pelo uso de métodos fônicos, que preconizam 
uma relação direta entre fonemas e grafemas. Isso porque no momento em 
que o aluno tiver que definir com que letra escrever determinada palavra, 
buscando associar as letras aos sons correspondentes que ele produz, não 
encontrará equivalência, uma vez que a natureza dinâmica e heterogênea da 
fala não cabe no sistema de escrita, cujas unidades são fechadas e altamente 
distintivas.  

Inúmeros eventos denunciam a relação complexa entre as unidades 
da escrita e as unidades da fala, entre os quais podemos citar os fatos de 
que: um mesmo fonema pode ser grafado por várias letras; uma mesma letra 
pode se relacionar a vários fonemas, ou seja, uma mesma letra pode ser lida 
com base em sons distintos, dependendo do contexto da palavra; e ainda 
a irregularidade na correspondência quantitativa entre letras e sons, o que 
implica considerar que cada palavra se escreve com um certo número de le-



144

tras, que nem sempre corresponde ao número de fonemas que a compõem. 
No entanto, os sujeitos não se apropriam desse conhecimento se ninguém 
lhe ensinar, pelo contrário, no início do processo de alfabetização, o aluno, 
intuitivamente, acredita numa relação direta entre a fala e a escrita. Assim, 
é natural que cometa erros na escrita baseado nessa intuição, uma vez que o 
domínio da natureza alfabética e ortográfica da escrita é dependente de um 
conhecimento que se adquire a partir de um ensino formal, e não a partir de 
um conhecimento tácito e até inconsciente como ocorre na língua oral. Con-
forme assinala Zorzi (2009):

Não nos damos conta de como estamos processando as in-
formações ou de como as estamos organizando quando fa-
lamos. Passa-nos despercebido que ativamos processos de 
busca de palavras adequadas para expressar os significados, 
que estamos construindo frases de acordo com padrões gra-
maticais determinados, assim como não nos damos conta 
de todo o complexo processo de programação e execução 
da fala. 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 a fala. 
Nem sequer precisamos estar atentos para a ordem ou se-
quência 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 geralmente aparecem interligadas. [...] Em síntese, 
sabemos falar, embora não estejamos dando conta de como 
o fazemos. (ZORZI, 2009, p. 155).

Por outro lado, para escrever, outros mecanismos precisam entrar em 
ação – grande parte do processamento que ocorre em níveis automáticos na 
fala deverá ser remetido ao nível da consciência e analisado de uma maneira 
distinta. Para que se possa escrever um enunciado, de acordo com o princípio 
alfabético e ortográfico da língua escrita, é preciso que o sujeito se dê con-
ta de seus componentes sonoros, identificando cada um dos sons/fonemas 
presentes e em que sequência eles se apresentam. A partir daí, deve-se buscar 
a letra ou letras que podem escrever tais fonemas, estabelecendo uma corres-
pondência fonema-grafema que pode ser regida por regras fonológicas e/ou 
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ortográficas. A escrita também requer – além da noção de fonema, da noção 
de letra, do conhecimento do valor sonoro das letras, das correspondências não 
regulares entre som-letra e da ordenação adequada dessas unidades mínimas 
– a noção de sílaba e de palavra, bem como de seus limites de extensão.   

Nesse ponto, tal como no caso das tensões entre representações fo-
nológicas macrofonêmicas e grafemas, segundo Senna (2011), a represen-
tação das palavras no léxico pode, igualmente, variar muito entre a escrita 
e a fala, sem prejuízo para a comunicação oral, porém provocando custo no 
processo de alfabetização. A palavra pode ter sido representada pelo sujeito 
em seu léxico não da forma legitimada na cultura escrita, em unidades discre-
tas, equivalentes às classes de palavras definidas pela gramática normativa 
tradicional, mas numa cadeia de elementos, em unidades contínuas que indi-
cam, ao mesmo tempo, uma informação semântica e gramatical. Isso ocorre 
porque a palavra representada na mente humana não é necessariamente uma 
unidade que corresponda àquilo que é dicionarizado. Desse modo, para se 
apropriar da escrita, os sujeitos precisarão elaborar novas representações de 
palavras, definidas como unidades discretas, de extensões variadas, separa-
das uma das outras, por meio de espaços entre elas. 

Ademais, para o uso efetivo da escrita, o sujeito deverá dar conta 
de modos diferenciados de organização sintática, morfossintática, lexical, 
textual e discursiva. Em síntese, a escrita demandará um procedimento de 
análise e reflexão sobre o sistema linguístico de uma maneira muito distinta 
daquela necessária para a fala. Isso significa uma tomada de consciência das 
características ou propriedades da língua, e tal competência recebe o nome 
de consciência metalinguística. Essa consciência se refere à capacidade do 
sujeito de direcionar deliberadamente a atenção para os segmentos sonoros 
da língua, identificando-os ou manipulando-os. Especificamente, em relação 
à descoberta ou compreensão das características sonoras das palavras, o ter-
mo empregado é consciência fonológica.

O termo consciência fonológica envolve várias unidades linguísticas 
e se refere a diferentes níveis de processamento. As sentenças podem ser 
segmentadas em palavras (consciência de palavra); as palavras divididas em 
ataque e rima ou em sílabas (consciência silábica); e as sílabas segmentadas 
em fonemas (consciência fonêmica). São exemplos de atividades relacionadas 
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à consciência fonológica: a segmentação, a exclusão, a adição, a substituição 
e a inversão de sílabas ou fonemas de uma palavra, ou mesmo de palavras 
num enunciado (NAVAS E SANTOS, 2014). 

Segundo Avila (2004), nas últimas décadas vem aumentando o nú-
mero de pesquisas dedicadas às relações entre a consciência fonológica e a 
aprendizagem da língua escrita, de tal modo que já é consenso a afirmação 
de que a consciência fonológica é importante para a alfabetização. Por ou-
tro lado, Navas e Santos (2014) salientam que a relação entre a consciência 
fonológica e a aprendizagem da escrita é recíproca e bidirecional. Ou seja, à 
medida que a consciência fonológica se desenvolve, o aprendizado da escrita 
é facilitado, o que, por sua vez, possibilita ao aluno alcançar a consciência 
fonológica. Assim, a consciência fonológica não só é necessária para a alfabe-
tização, como também é uma consequência dela.   

No entanto, tal entendimento não implica um retorno aos métodos 
fônicos. É equivocada a ideia de que para trabalhar consciência fonológica é 
preciso utilizar métodos fônicos, ou qualquer outro método de base sintéti-
ca – demarcados pelo treinamento repetitivo e pela memorização mecânica, 
bem como pela desconsideração das individualidades que constituem os alu-
nos e os docentes e dos processos discursivos e interativos que se constituem 
no interior das salas de aula. Defende-se neste artigo a ideia de que é possível 
trabalhar a consciência fonológica a partir de experiências contextualizadas 
de alfabetização, tornando-a uma aprendizagem significativa e interessante 
para os alunos. Isso é possível a partir de práticas de linguagem, de jogos e 
brincadeiras com a fala e a escrita e de movimentos de análise dos textos 
trabalhados em sala de aula.

A noção de método e os processos contemporâneos 
de formação de leitores e escritores

A noção de métodos de alfabetização está relacionada à ideia de 
modelos de sujeitos eleitos a partir de valores e julgamentos sociais porque 
se constrói através da idealização de um determinado comportamento de 
aprendizagem. Essa ideia está estreitamente atrelada às noções de sujeito, 
de ensino, de aprendizagem, de leitura e de escrita. Não há como trabalhar o 
conceito de alfabetização sem a compreensão dessas noções.
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Senna (1995), ao discutir diferentes maneiras de conceber a alfabe-
tização, afirma que “a teoria precede o método”, pois as formas como elabo-
ramos os conceitos em educação nos inclinam para determinadas escolhas 
metodológicas. Assim, necessariamente, quando fazemos uma opção meto-
dológica, mais do que uma escolha didática, revelamos nossas concepções 
educacionais.

A discussão em torno dos métodos de alfabetização só cabe quando 
há a concepção de que as pessoas aprendem da mesma forma. Nessa con-
cepção, as formas individuais de interação com a linguagem e com a cultu-
ra escrita não fazem diferença porque o protagonismo não é do sujeito que 
aprende, mas sim do método em escolha.

Conforme sinalizado por Lopes (2014), a discussão em torno dos 
métodos de alfabetização faz sentido no início do século passado, quando 
a abolição da escravatura no Brasil ainda motivava as discussões em torno 
da relação entre o desenvolvimento econômico e intelectual, considerando 
os indivíduos, não mais escravos, que imprimem um novo perfil social, o que 
preocupou a elite social da época.

Esta nova elite econômica e intelectual formada pelos ca-
feicultores paulistas passa a valorizar a educação e ver a 
escola como lócus privilegiado para formação técnica ne-
cessária ao desenvolvimento tecnológico e econômico, ao 
mesmo tempo “em” que forma os valores morais necessá-
rios à construção de um “homem novo”, moderno, urbano e 
leitor, enfim um homem preparado para viver na sociedade 
republicana (PANIZZOLO, 2004, p. 3).

Nesse contexto, a discussão entre métodos sintéticos e analíticos, 
amplamente pesquisados e divulgados por Mortatti (2000), se justifica atra-
vés de paradigma educacional mecanicista que nas primeiras décadas do sé-
culo XX preocupava-se com a construção de um regime republicano, para o 
qual a instrução do povo se torna uma condição de efetivação. 

A noção de métodos é pautada na cultura científica moderna, con-
forme exposto por Senna (2001), com o objetivo de oferecer explicações não 
naturais aos fenômenos das mais diferentes naturezas. A partir de princípios 



148

lineares de leitura e de aquisição do conhecimento, ignora-se a subjetividade, 
pela eleição de parâmetros e condutas de aprendizagem e de ensino que de 
alguma forma possam sobrepor uma única forma de explicar os fenômenos. 
Para que isso se torne possível, a ciência assume propriedades lógicas de 
pensamento que explicam o mundo a partir da razão, gerando como produto 
uma concepção clássica de leitor e de escritor.

Em contrapartida à noção dos métodos elaborados a partir de um mo-
delo clássico de leitor e de escritor, os estudos científicos contemporâneos, 
nas ciências humanas, trabalham com a noção de sujeitos que constroem seus 
modos de ser e estar no mundo a partir das relações que estabelecem com as 
diversas tecnologias e com toda a diversidade de pessoas com as quais divi-
dem o seu cotidiano. Assim, é possível verificar que os modelos específicos de 
experiências pessoais interagem com os modos de formação do pensamento 
e, logo, com a elaboração individual dos conceitos em leitura e escrita. O 
posicionamento teórico (e pedagógico) contrário a isso, que unifique a noção 
dos modos de aprender, tende ao fracasso escolar, pois não prevê a legitimi-
dade das diferenças entre os sujeitos e, por consequência, a sua maneira de 
produzir conhecimento.

Nessa discussão, pode-se afirmar que a ideia de “instrução fônica sis-
temática”, defendida na Política Nacional de Alfabetização (BRASIL, 2019b, 
p.1), nega outros caminhos formativos por rejeitar ou desconhecer a produção 
científica e contemporânea acumulada no campo, centrando-se, contraria-
mente, numa concepção de ciência que reforça os abismos sociais e as mais 
diferentes formas de preconceitos que deles decorrem.

Por diversas vezes, o Decreto no 9.765 (BRASIL, 2019b) menciona as 
“evidências científicas” como base para a Política Nacional de Alfabetização, 
elegendo, entretanto, uma visão reducionista às ciências cognitivas, ignoran-
do de forma veemente a produção de conhecimento também científico das 
ciências humanas, que recorrentemente alertam para as desigualdades so-
ciais que ainda deixam à margem milhares de crianças, jovens e adultos em 
condição de analfabetismo absoluto ou funcional.

O referido decreto apresenta, ainda, uma noção equivocada de alfa-
betização, já superada desde 1985, quando Ferreiro e Teberosky (1985) tratam 
a construção da escrita como um fenômeno produzido na mente e pela men-
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te. O Decreto no 9.765 define alfabetização como “ensino das habilidades de 
leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim de que o alfabetizando se 
torne capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e compreen-
são” (BRASIL, 2019b, p. 1). A noção de alfabetização estritamente como “ensi-
no” revela que a construção de conceitos em leitura e escrita não é conside-
rada como uma atitude de quem aprende, mas é reduzida a uma listagem de 
habilidades enumeradas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018),  
que não dão conta de traçar a noção de leitor e de escritor que se pretende 
formar a longo prazo.

Tais habilidades são listadas como comportamentos “que os alunos 
devem ‘saber’[...] e, sobretudo, que devem ‘saber fazer’” (BRASIL, 2018, p. 13) 
porque atendem ao propósito reducionista de que a educação se limita à 
preparação para o trabalho. Assim, o que vemos são habilidades que tendem 
a desenvolver a passividade, a conformação e a obediência diante dos conteú-
dos em vez da curiosidade, da criatividade e da criticidade tão sonhada desde 
que Freire nos ensinou que 

A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalie-
nação, pela afirmação dos homens como pessoas, como “se-
res para si”, não teria significação. Esta somente é possível 
porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na 
história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma 
“ordem” injusta que gera a violência dos opressores e esta, o 
ser menos. (FREIRE, 1987, p. 30)

Essa reflexão, portanto, nos convida a problematizar as condições 
para a efetivação de uma sociedade inclusiva, democrática e contemporânea, 
considerando os retrocessos educacionais evidenciados em documentos de 
base legal, como o Decreto no 9.765 (BRASIL, 2019b), que, ao instituir a Po-
lítica Nacional de Alfabetização, deprecia a identidade docente. Contrário a 
isso, defende-se neste artigo a autoridade docente, cuja formação os qualifica 
como profissionais preparados para elaborar os percursos formativos de seus 
alunos a partir de princípios que coadunem com os reais contextos escolares.

Um outro marco conceitualmente importante nos estudos sobre al-
fabetização no Brasil se relaciona à perspectiva discursiva desse processo. 
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Smolka (1989), em contraponto à noção de linguagem com função represen-
tativa – conforme definida por Piaget e difundida por Ferreiro e Teberosky 
(1985) –, assume uma perspectiva interacionista ao considerar a dimensão 
discursiva da alfabetização enquanto processo de produção constitutiva e 
constituidora de linguagem. 

Nessa perspectiva inspirada por Vygotsky, é possível localizar con-
ceitos fundamentais que provocam impacto direto na produção de conhe-
cimento na área da alfabetização, bem como na efetiva prática pedagógica 
nas salas de aula. O primeiro deles diz respeito a diferenciação elaborada por 
Vygotsky (2007) entre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. 
Para esse autor, tais conceitos possuem naturezas diferenciadas e, portanto, 
modos de elaboração também diferenciados. Conforme já sinalizado, a leitura 
e a escrita alfabética, como objetos da alfabetização, são construções cultu-
ralmente estabelecidas a partir de princípios de uso que não se desenvolvem 
naturalmente entre as pessoas, requerendo, portanto, processos mediadores 
que proporcionem interações entre os sujeitos e todo o sistema complexo que 
envolve a alfabetização.

Outro conceito fundamental está na noção de zonas de desenvolvi-
mento. Vygotsky (2007) trata as questões da aprendizagem como processos 
construídos pelos sujeitos na interação com os outros e, por isso, afirmamos 
anteriormente que é equivocada a ideia de que a alfabetização possa ser expli-
cada estritamente como ensino. Para esse autor, é no processo de elaboração 
dos conceitos que aprendemos, e não quando nos apropriamos do conceito 
elaborado convencionalmente. Os conceitos são, portanto, elaborações indivi-
duais – mas também interindividuais – porque são definidos a partir de expe-
riências de interações pessoais e de processos intraindividuais. A abordagem 
interacionista pressupõe, assim, que os conceitos definidos por propriedades 
e convenções específicas não se desenvolvem espontaneamente, mas a partir 
de processos de interação. O impacto disso nas práticas pedagógicas se dá, 
principalmente, em duas dimensões complementares: a de que os sujeitos não 
desenvolvem naturalmente conhecimentos em leitura e em escrita e a de que, 
como linguagem, a escrita é convergente com os processos de elaboração de 
conceitos, através da noção de alfabetização como processo discursivo.  

Dessa forma, ao se planejar aulas com o objetivo de trabalhar a lei-
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tura, a escrita e a oralidade, é relevante que sejam priorizadas práticas que 
motivem a produção dos alunos: de sentidos, de conceitos e de linguagens. 
Quando o trabalho com a alfabetização se reduz ao tratamento da língua 
escrita como código, como acontece com os métodos fônicos, deixa-se a com-
plexidade do sistema linguístico de fora e, com isso, não se discute sobre a 
formação de leitores e escritores que pretendemos desenvolver ao longo de 
toda a escolaridade. 

Assim, toda prática pedagógica em alfabetização precisa antes de-
linear um projeto de formação amplo que pense aprendizagens essenciais 
para a vida toda, e não minimizadas como preparação de mão de obra para o 
mercado de trabalho. 

Os métodos de alfabetização são, portanto, centralizados em instru-
ções programadas para itinerários formativos de sujeitos idealizados que de-
verão ser capazes de desenvolver, no tempo e no modo predeterminado para 
a alfabetização, habilidades comportamentais como reconhecer, escrever, ob-
servar, distinguir, nomear, segmentar, comparar, identificar, agrupar, copiar, 
recitar, entre outras recorrentes na lista de habilidades descritas para o 1º ano 
do Ensino Fundamental pela Base Nacional Comum Curricular (2018).

Em contrapartida, a formação de leitores e escritores, com o objetivo 
de inclusão para equidade social, pressupõe a autoria e a autonomia de quem 
ensina e de quem aprende. Portanto, a possibilidade de realizar escolhas di-
dáticas legitima a profissão docente e agrega sentidos às experiências forma-
tivas e à noção de diversidade de modos de aprender e de ensinar. 

Os procedimentos de ensino e de aprendizagem são, dessa maneira, 
pautados, organizados e sistematizados em princípios pedagógicos para os 
processos de alfabetização construídos por cada sujeito. Assim, as aprendiza-
gens essenciais poderiam ser apresentadas numa política pública curricular 
através de ações que motivem comportamentos intelectuais e experiências 
pessoais, como criar, elaborar, conceituar, propor, discutir, refletir, questionar, 
construir, argumentar, escolher, criticar, averiguar, pesquisar, levantar hipóte-
ses e produzir, entre outras.

Os procedimentos didáticos podem, portanto, assumir como um de 
seus princípios a construção de conceitos em consciência fonológica, porém 
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pautados em contextos de letramento, de maneira que se possa garantir o 
caráter interdiscursivo dos processos de alfabetização.

Considerações Finais

Diante do que foi exposto, evidencia-se a complexidade da língua 
escrita e de seus processos de ensino e de aprendizagem. A língua escrita 
não pode ser arrolada simplesmente como uma transcodificação da língua 
oral. Há entre esses sistemas linguísticos uma relação de interação, jamais 
redutível à perspectiva de um suposto código que meramente transcreve ou 
representa o outro, tal como ainda, não raramente, são compreendidas no 
interior de certos métodos mecanicistas de alfabetização. 

Uma visão reduzida e parcial de linguagem – centrada na língua como 
código – deixa de lado justamente o que deveria ser o centro das atenções 
nos processos de alfabetização: o sujeito e a (sua) linguagem. O problema 
maior de tal perspectiva da língua é a não valorização e o apagamento dos 
esforços linguísticos empreendidos pelos sujeitos que criam estratégias, que 
agem sobre a língua, que desenvolvem um trabalho com/sobre os recursos 
– fonético-fonológicos, gramaticais, semântico-lexicais e discursivos – dispo-
nibilizados pela língua.

Em contrapartida, uma perspectiva discursiva de linguagem e de al-
fabetização considera que os processos linguísticos são construídos nas re-
lações socioculturais e os alunos são vistos como sujeitos cognoscentes e 
sociais capazes de agir nos e contribuir com os processos interativos, seja pela 
oralidade, seja pela linguagem escrita ou por outras semioses. Nessa pers-
pectiva, a alfabetização só pode ser concebida em episódios dialógicos, em 
situações reais de comunicação verbal, nas quais a unidade de ensino é o tex-
to, em detrimento de qualquer abordagem metalinguística descontextualiza-
da e mecanicista. Trata-se da elaboração de farta experienciação linguística: 
diferentes textos, diferentes pontos de vista, diferentes histórias, diferentes 
posicionamentos, diferentes formas de agir com/sobre a linguagem. E, nesse 
agir com/sobre a linguagem, as análises metalinguísticas ocorrem a partir de 
enunciados sempre em (com)textos.  

Finaliza-se ratificando-se que a alfabetização, como processo educa-
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cional, é motivada por movimentos de representação coletiva, a partir de 
opções culturais e políticas. Entretanto, enquanto processo individual, pres-
supõe representações conceituais singulares e, portanto, únicas. 
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Interações Discursivas na Alfabetização 
e Apropriação do Sistema de Escrita

Maria Cristina Corais

Compreendemos a alfabetização como um processo essencialmente 
discursivo porque é nas interações discursivas com o outro que a internali-
zação dos conhecimentos sobre a escrita acontece. Embora questões relati-
vas ao desenvolvimento de percepções fonológicas estejam envolvidas nesse 
processo, a apropriação da linguagem escrita não se dá como aquisição de 
uma tecnologia. Os sujeitos não adquirem sua língua materna, não aprendem 
um código para em seguida codificar e decodificar, escrever e ler. Eles se apro-
priam desse conhecimento e se transformam, modificando sua relação com o 
mundo, com a cultura, porque mergulham no fluxo contínuo da comunicação 
verbal (BAKHTIN, 1997b).

Concordamos com Vygotsky (2007b) quando nos diz que, ao imaginar-
mos que o processo de apropriação da escrita esteja relacionado à aquisição 
de técnicas e que as dificuldades para aprender a ler e escrever estejam no 
desenvolvimento de percepções motoras e auditivas, na verdade, ignoramos 
as raízes profundas envolvidas nesse aprendizado.  

A linguagem verbal, invenção decisiva em nossa jornada do vir a ser 
“humano” (PINO, 2005), constituiu momento crítico no desenvolvimento da 
humanidade, e a invenção da escrita representou outro importante salto nes-
sa jornada. Assim como essas criações foram decisivas para a humanidade (fi-
logênese), na vida da criança (ontogênese) aprender a fala oral e depois a fala 
escrita constituem momentos críticos, de viragem em seu desenvolvimento 
(VYGOTSKY, 2007).

A fala escrita, para Vygotsky (2007b), é a forma mais elaborada, de-
senvolvida e precisa de fala. “A fala escrita obriga a criança a atuar mais inte-
lectualmente” (Ibid, p. 344). É um processo que reestrutura as funções supe-
riores do pensamento. Tomando a Teoria da Enunciação de Bakhtin (1997a), 
podemos afirmar também que é um processo que passa pelo discurso, envol-
vendo relações dialógicas e interações discursivas. 

Assim, a perspectiva da alfabetização como processo discursivo inte-
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ressa-se pelas relações entre sujeito e linguagem. Não toma como objeto da 
alfabetização o sistema da língua, mas a linguagem por inteiro. Compreende 
que o texto, concebido como uma materialidade discursiva que traz poten-
ciais de sentidos (SOBRAL, 2008), é a unidade privilegiada para o ensino da 
língua materna. É no ato de escritura, no desejo de materializar seu discurso 
em texto escrito, que a criança vai adentrando o mundo da escrita, descobrin-
do as relações grafofônicas, apropriando-se dos conhecimentos fonológicos, 
mas não só. Nesse processo, vai se constituindo como escritora e leitora de 
textos, como um sujeito sócio-histórico que busca compreender o mundo ao 
se apropriar da linguagem escrita, reconhecendo-se como cidadã. É nesse 
sentido que nos fala Geraldi (2017): 

Se defendemos uma educação que vise à formação de agen-
tes no campo social e político, no exercício da cidadania, te-
mos a obrigação de enxergar nos pequenos aprendizes seres 
sociais e políticos que têm o direito de apor sua assinatura 
em seus textos desde sempre e não somente no futuro, de-
pois de treinados em redações (de preferência em muitos 
gêneros...). Enquanto os treinamos para redatores, matamos 
os autores. (p. 157, 2017).

Conhecimentos fonológicos10 e alfabetização: 
por uma aprendizagem em contexto enunciativo 

No livro “A menina que bordava bilhetes”, a pro-
fessora lê o verso “Escorregar no arco-íris”, Larissa 
(7a) interrompe “Tia, não parece escola?” (2º Ano, 
29/11/17).

Ao ouvir meu nome, Ana Luiza (6a) diz:  “Ó! CRIS-TI-
NA e PRIS-CI-LA.  CRiS - ‘i’, PRiS - ‘i’, Ti - ‘i’... Iguais. 

11Para definição do que se compreende por conhecimentos fonológicos, consideramos importante des-
tacar conceitos básicos reproduzidos do Dicionário de Linguagem e Linguística, de R. L. Trask (2004):  
Fonética: o estudo dos sons da fala. Especificamente, a fonética não faz parte da linguística, embora 
existam naturalmente estreitas conexões entre as duas disciplinas. Fonologia: os sistemas de sons das 
línguas, ou o ramo da linguística que os estuda. Enquanto a fonética se interessa principalmente pela 
natureza física dos sons da fala, a fonologia trata da maneira como os sons funcionam nas línguas (p. 
116-117). Embora os aspectos fonéticos estejam envolvidos no processo da alfabetização, neste artigo 
estamos nos referindo, principalmente, à fonologia – conhecimentos fonológicos.
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Quase iguais. Têm as mesmas letras!”, referindo-se à 
sequência de vogais de CRiSTiNA e PRiSCiLA, nome 
de sua professora (1º Ano, abril/2017). 

 “Ô, tia, por que o Ç não fica no alfabeto?”, Carlos 
Alberto (6a) – (1º Ano, julho/2017).

Nos enunciados em epígrafe, observamos crianças refletindo sobre 
características fonológicas da língua. Observam semelhanças sonoras e os 
caracteres que usamos para registrar a fala. Aprender a linguagem escrita 
envolve analisar suas unidades de sentido – palavras e textos, além de unida-
des linguísticas menores, como letras e sílabas. A questão que se coloca em 
discussão é o lugar/valor atribuído aos conhecimentos fonológicos nas meto-
dologias de alfabetização e os desdobramentos para o sujeito que aprende a 
língua materna.

A tradição do ensino da língua materna em nosso país, com maior ou 
menor ênfase, tem seguido uma lógica que fragmenta o processo de alfabe-
tização em duas etapas: aprendizagem das propriedades do sistema alfabé-
tico de escrita e aprendizagem da leitura e produção de textos escritos. Tal 
fragmentação, mais acentuada nas propostas comportamentalistas para alfa-
betização – em que os métodos silábico e fônico são expressivos represen-
tantes –, promove o apagamento do sujeito. Esse apagamento é denunciado 
nos estudos e pesquisas de Emilia Ferreiro, enfocando o sujeito cognoscente 
(Piaget), e também nos de Ana Smolka, que aponta para o sujeito histórico-
cultural (Vygotsky) e do discurso (Bakhtin).

Esse é um aspecto relevante quando observamos como as diferentes 
linhas de estudo sobre alfabetização posicionam-se perante o movimento de 
retomada da chamada “consciência fonológica” em alfabetização. O conceito 
de consciência fonológica refere-se à habilidade de distinguir e manipular os 
sons constitutivos de uma língua e abrange todos os tipos de consciência de 
sons que compõem seu sistema, em diferentes níveis (c. fonêmica, c. silábica, 
c. intrassilábica). “As pequenas unidades da fala que correspondem a letras 
de um sistema de escrita alfabética são chamadas de fonemas. Sendo assim, 
a consciência de que a língua é composta desses pequenos sons se chama 
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consciência fonêmica” (ADAMS et al., 2006, p. 19). Os autores acrescentam 
que, de acordo com a Teoria Fonológica, por serem abstratos, os fonemas 
nunca soam, não são produzidos, o que é produzido é o “fone”. As vogais são 
consideradas “fones”.

Para Kato (1999), “embora a escrita alfabética tenha sido concebida 
para representar a fala, ela não chega a ser fonética” (p. 19). Analisando o 
sistema ortográfico do português, a autora afirma que nossa escrita é essen-
cialmente fonêmica e tem uma natureza parcialmente ideográfica. 

É essencialmente fonêmica, e não estritamente fonética, porque neu-
traliza diferenças fonéticas que existem na fala, mas que não são distintivas 
ou significativas a ponto de mudar o registro escrito, como a letra [a] que 
tem a mesma representação grafêmica nas palavras casa e cama, embora 
cada letra [a] das palavras possua realizações fonéticas diferentes. Em outros 
casos, a escrita reproduz diferenças significativas, ou seja, nos casos em que 
o fonema só possui uma realização fonética, como a letra [b] (bola, abacate) 
e outras consoantes. 

É parcialmente ideográfica, pois há casos em que a motivação para o 
registro do fonema é histórica ou de ordem lógica, como na palavra medicina, 
que poderia registrar o som sibilante intervocálico com [ss], mas usa a letra 
[c] em função do radical “medic”, que é invariante, como em medicar, médico, 
medicinal (KATO, 1999). 

Para Ferreiro e Vernon (2013), os sistemas de escrita são muito mais 
complexos que uma maneira visual de representar fonemas, por isso não se 
pode considerar a “consciência fonológica” como o fator fundamental a ser 
levado em conta na alfabetização. Qualquer escrita historicamente desen-
volvida, dizem as autoras, constitui uma mistura de construções fonológicas, 
morfológicas, semânticas e derivacionais. “O caráter misto de todas as escri-
tas alfabéticas existentes nos impede de colocar o componente fonológico 
como o componente linguístico preponderante” (p. 215-216). 

Ferreiro (2004) considera necessário refletir sobre as relações entre a 
língua oral e a aprendizagem da escrita. No entanto, observa que quase todas 
as pesquisas em phonological awareness pautam-se em modelos lineares, ten-
tando encontrar uma causa única e dirigida à ação pedagógica, quando essa é 
uma relação dialética. Segundo a autora:
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Não há uma relação direta entre uma análise da emissão 
sonora que precederia a escrita e a própria escrita, mas sim 
uma relação de ida e volta, para a qual o termo “dialética” 
é o que melhor convém. Um nível mínimo de reflexão sobre 
a língua é exigido pela escrita, que, por sua vez, proporcio-
na um “modelo” de análise que exige refinamentos sobre a 
reflexão inicial, e assim por diante (FERREIRO, 2004, p. 10 
– destaques da autora).

Em geral, as pesquisas sobre consciência fonológica trabalham com 
a leitura de palavras ou pseudopalavras e com a escrita de listas de pala-
vras. Não se ocupam de textos ou da produção de textos. Concordamos com 
Ferreiro e Vernon (2013) ao dizerem que a leitura e a escrita são as únicas 
atividades cotidianas que exigem a consciência dos fonemas e é, sobretudo, 
na atitude analítica imposta pela atividade de escrita que as crianças desen-
volvem as percepções fonológicas da língua.

Para Morais (2012) e Soares (2016), que buscam conciliar constru-
tivismo e consciência fonológica, a escrita se materializa como um sistema 
notacional (o alfabeto é um sistema que apresenta um número delimitado de 
elementos), logo o ensino das relações grafofônicas é necessário e deve ser 
realizado de forma sistemática. Soares (2016) sugere que se adote um ensino 
explícito e direto para esse aprendizado, já que letras e suas relações grafofô-
nicas são conhecimentos de um domínio bem estruturado. Essa foi a proposta 
do recente programa do MEC para alfabetização, “promover a compreensão 
das propriedades do sistema para que o aluno possa memorizar e automati-
zar as relações grafofônicas, enfocando-as de modo exaustivo” (MEC/PNAIC, 
2015, Caderno V, p. 61). 

Compreendemos que os conhecimentos linguísticos são produções 
culturais, criação dos sujeitos do discurso, logo sua aprendizagem não pode se 
dar fora da cultura e do contexto das interações discursivas. A aprendizagem 
das relações grafofônicas deve ser significativa e, nesse processo, internali-
zada. Não é preciso fragmentar a linguagem e seu ensino para que os conhe-
cimentos fonológicos sejam trabalhados, nem enfocá-los de modo exaustivo. 
O destaque prioritário a esses conhecimentos no processo inicial da alfabe-
tização “[...] pode mascarar os modos como as crianças se aproximam do co-
nhecimento da escrita. Pode obscurecer aspectos que são observados pelas 
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crianças quando operam com a língua viva, com o discurso social”, como nos 
diz Goulart (2014b, p. 162).

O princípio de unidade da abordagem histórico-cultural orienta nosso 
posicionamento quanto ao ensino dos conhecimentos fonológicos. As rela-
ções entre a unidade indivisível e a unidade do conjunto, princípio metodoló-
gico na teoria de Vygotsky (2007a), caracterizam o ensino da língua em uma 
perspectiva dialética, porque assim como o homem age sobre a natureza, 
transformando-a e recriando a si mesmo, também o sujeito age sobre a língua 
ao aprendê-la, recriando a língua e a si mesmo. A língua escrita é uma criação 
cultural, por isso compreendemos seu aprendizado submetido à Lei Genética 
Geral do Desenvolvimento Cultural descrita por Vygotsky (2007a e 2007b), 
um conhecimento interpsíquico que se torna intrapsíquico, entre sujeitos e 
internalizado pelo sujeito em interações discursivas.

A abordagem sócio-histórica não negligencia a especificidade dos 
conteúdos ou objetos de conhecimento relativos à alfabetização. Se olhamos 
para as interações é porque miramos os sujeitos, produtores do conhecimen-
to, e não o contrário. Os conteúdos e suas especificidades devem ser ensi-
nados, sem subordinar os aprendizes e sem descaracterizar o conhecimento 
como produção cultural. Por isso, na concepção discursiva de alfabetização, 
o sistema alfabético de escrita “deve ser aprendido em contexto enunciativo, 
não se constituindo este contexto numa moldura para o ensino” (GOULART, 
2014, p. 171). A linguagem verbal é uma criação humana, desse modo Bakhtin 
(1997a, p. 301) nos diz que:

A língua materna – a composição de seu léxico e sua es-
trutura gramatical –, não a aprendemos nos dicionários e 
nas gramáticas, nós a adquirimos mediante enunciados 
concretos que ouvimos e reproduzimos durante a comuni-
cação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos 
rodeiam.  

É na força viva da linguagem, que inunda a sala de aula, que os co-
nhecimentos linguísticos vão sendo apropriados pela criança. É preciso res-
gatar a dimensão sociocultural desse conhecimento, elemento decisivo na 
alfabetização de todas as crianças e fundamental às crianças das classes po-
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pulares que, em geral, só têm acesso aos bens produzidos pela cultura escrita 
através da escola pública. 

Não negligenciamos os conhecimentos fonológicos envolvidos na 
alfabetização. Como afirma Smolka (2017), as diversas relações letra-som-
fonema-grafema (incluída a consciência fonológica), quando consideradas do 
ponto de vista do discurso, implicam “o gesto de apontar, o gesto de ensinar, 
a percepção orientada para a dimensão sonora da língua(gem) em funciona-
mento, em uma exploração circunstanciada e sistematizada dos mais variados 
instrumentos, recursos e situações” (p. 35). Para a autora, a dimensão discur-
siva permeia e redimensiona o aspecto linguístico-cognitivo. 

A seguir, analisamos situações em que crianças11 estão buscando 
compreender o funcionamento do sistema alfabético de escrita (em suas rela-
ções grafofônicas), em contexto enunciativo e/ou em interações discursivas. 

Interações discursivas no processo de alfabetização: 
escrita e apropriação do sistema alfabético

a) Conhecimentos fonológicos e o contexto enunciativo

Consideramos que o lócus ideal para a aprendizagem dos conheci-
mentos fonológicos é a produção de texto em sua dimensão discursiva, ou 
seja, em atividades de escrita em que a criança possa dizer o seu discurso, em 
diferentes propostas, baseadas na literatura, na vida cotidiana, no aconteci-
mento vivido dentro ou fora da escola, nas narrativas pessoais ou em grupo 
ou na livre imaginação e criação.

Para Smolka, “Quando as crianças começam a escrever o que pen-
sam, o que querem dizer, contar, narrar, elas escrevem porções, fragmentos do 
‘discurso interior’ (que é sempre dialógico consigo mesmo ou com os outros) 

12As experiências com crianças relatadas neste artigo fazem parte do trabalho de pesquisa realizado 
em uma escola pública, localizada em Duque de Caxias (RJ), para a tese “Alfabetização, como processo 
discursivo: princípios teóricos e metodológicos que sustentam uma prática”, apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Educação da UFF – Universidade Federal Fluminense e orientada pela Profa. 
Dra. Cecilia Goulart. 
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(SMOLKA, 1988, p. 75 – destaques da autora)” porque encontram um sentido 
para escrever e, ao escreverem, vão enfrentando o desafio da representação 
fonológico-ortográfica de nossa língua. E como a força do discurso é o que 
as impulsiona, não temem se arriscar, tornam-se curiosas, sentem-se capazes 
de fazê-lo.

Durante a atividade “Hora da Leitura”, momento semanal reservado 
à leitura de livros de literatura, gibis ou outros materiais disponíveis na sala 
de aula, Beatriz (6a) interage com seus amigos do 1º ano de escolaridade, 
trocando informações e impressões sobre os livros que lhe interessaram. É o 
mês de maio/2017 e Beatriz, assim como a maioria da turma, já conhece mui-
tas letras, mas ainda está se apropriando da leitura e da escrita. Pega o livro 
da Cinderela e reproduz em uma folha de papel a capa, o título, a editora e 
começa a copiar uma frase da história.

Pergunto por que não escreve com suas palavras o conto da Cindere-
la. Ela me diz que não sabe escrever história, só a palavra “SAPATO”, que ela 
registra. Começamos uma conversa sobre o conto e, ao incentivá-la a escrever 
o que está me dizendo, produz o seguinte texto, sem auxílio: 

(Escrita de Beatriz, 6a, 1º ano)

ACiDElAPEDUsAPOT
UPiCAgO
EliCiCsAOivivEFEsiPARAsPARsE

(Escrita escandida por nós)

A    CiDElA    PEDU    sAPOT
A    Cinderela     perdeu   sapato

U   PiC         AgO
O   príncipe   achou

Eli       Ci      CsAO         i       vivE         FEsi     PARA        sPARsE
Eles     se    casaram     e    viveram    felizes    para         sempre
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No final da escrita, peço que leia seu texto. Ela hesita, olha para o 
texto e começa a ler. Ao receber o elogio pela escrita de seu lindo texto, Bea-
triz se joga para trás na cadeira como quem diz “Nem acredito que consegui!”. 

(Beatriz, 6a, 1º ano)

Afirmar o que a criança é, pode ser e o que sabe não tem sido, de 
modo geral, a perspectiva assumida nas práticas pedagógicas. Atividades 
para ensinar aspectos fonológicos da língua não podem ser dissociadas da 
cultura porque estes fazem parte do discurso, devem gerar significação e sen-
tido. É o colorido expressivo, de que nos fala Bakhtin, que impulsiona o desejo 
de escrever que, por sua vez, leva à aprendizagem das relações grafofônicas. 

A proposta do Método Fônico, por exemplo, está baseada em uma 
concepção de linguagem instrumental que toma a língua e seu sistema de 
funcionamento como objetos da alfabetização, despersonalizando os sujeitos 
que a enunciam, que pensam sobre a linguagem e significam o mundo. 

O episódio a seguir, vivenciado na Orientação Pedagógica de uma 
escola pública/2014, pode contribuir para essa reflexão. A professora do 1º 
ano de escolaridade relata que naquela semana estava trabalhando com o 
fonema /F/ e havia escrito no quadro a seguinte frase: “A fada é feia”. Um de 
seus alunos se levanta e diz: “Tia, você errou!”. Preocupada, ela olha para o 
quadro buscando seu equívoco e, ao perguntar onde errou, o aluno responde: 
“Ali, ó, tia! A fada não é feia, a fada é bonita!”. É nesse sentido que Smolka 
(1988) nos diz que “A criança não meramente ‘grava’ fonemas e grafemas, não 
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meramente copia ou repete, mas ela processa, elabora esse conhecimento 
dinamicamente, discursivamente” (SMOLKA, 1988, p. 84). Não se pode conce-
ber que num momento tão rico quanto o da alfabetização, quando a criança 
se apropria de sua língua materna por escrito, solicitemos que suspenda sua 
capacidade de pensar, de significar, em nome da aprendizagem das relações 
grafofônicas. 

Acreditar que a criança é capaz de aprender sobre a escrita com a 
própria escrita não significa dizer que atividades relacionadas ao alfabeto, às 
semelhanças e diferenças sonoras, aos aspectos fonológicos da escrita não 
serão destacadas e trabalhadas na prática da alfabetização. Importa com-
preender que essas atividades devem estar contextualizadas no ambiente 
discursivo da sala de aula, relacionadas ao vivido, aos textos/discursos que 
circulam no ambiente dessa aprendizagem.  

Para a criança, que nasce num mundo mediado por um complexo sis-
tema de signos, a internalização acontece porque ela atribui sentido e signi-
ficação ao que aprende, aos elementos da cultura em que está inserida. Por 
exemplo, palavras são classificadas como fáceis ou difíceis de escrever do 
ponto de vista do adulto. O que é mais fácil de escrever, Superman ou leão?

Pesquisadora: Superman é palavra fácil ou difícil? 

Crianças: Fácil, fácil... 

Ana Luiza: É o S! 

P: Carlos, diz uma palavra difícil, assim... muito difícil de es-
crever. 

Carlos Alberto: Ah! Já sei descobrir “mermo”. Leão. 

P: Por que leão é difícil? 

Miguel: Porque leão é... le le le le le 

Carlos Alberto: Já sei, é o L! 

(1º Ano, julho de 2017).

Palavras são boas ou más, agradáveis ou desagradáveis porque fa-
zem parte do discurso e só ganham existência com o sujeito que as enuncia 
(Bakhtin, 1997a). Portanto, concebendo a linguagem como espaço vivo das 
interações verbais, unidades menores como letras e sílabas também são ensi-
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nadas e aprendidas em contexto discursivo. Cada turma, composta de sujeitos 
marcados pela história e cultura, encontrará o próprio repertório de palavras 
com o qual dará sentido ao aprendizado da língua, ao discurso-texto compos-
to de palavras, sílabas e letras.
 

b) Qual é o som, qual é  a letra? 

Crianças brincando de forca. Ana Clara vira-se para Bia e diz:
Ana Clara: Fala uma letra, Bia.
Bia: Letra “C”, de SAPO.
Kauã: Que eu saiba, SAPO é com “S”.
Bia repete: “S”, de SAPO.
(2º Ano, julho/2017)

Larissa quer escrever “O jogo é LEGAL”. 
Coloca “LE” e pergunta à professora:
L: “GA”, “GA”, é o “H”? 
 (2º Ano, julho/2017)

Ana Luiza quer escrever “CASA”.
Ana Luiza: “CA, CA, CA...” (escreve a letra K)
AL: “SA, SA, SA” 
Chrislainne: “SA” é igual a um “Z”, só que não é o “Z”, é “S”, de sapo.
AL: “S”, de sapo? (discordando)
Ana Luiza escreve “KZ” 
(1º Ano, novembro/ 2017)

Nos três episódios, observamos crianças diante da mesma questão: 
encontrar a relação entre o nome da letra e “o som que ela produz”. Antes 
de prosseguirmos, uma breve explicação. Apenas para efeito didático, pode 
ser aceita a expressão “som da letra”. Letras representam fonemas, unidades 
sonoras básicas de uma língua (26 letras do nosso alfabeto). As vogais cor-
respondem aos sons da fala produzidos sem obstrução do fluxo de ar no trato 
vocal, as consoantes produzem uma obstrução significativa. Logo, as vogais 
sempre produzem som, sendo possível isolá-las na emissão, mas nem todas 
as consoantes podem ser isoladas. Pode-se prolongar um som como /s/ ou 
/f/ (ssssala ou ffffffoto), mas não é possível prolongar nem pronunciar iso-
ladamente um som como /p/ e /k/ e o de outras consoantes (TRASK, 2004 e 
FERREIRO, 2004). Ao ensinar às crianças, por uma questão didática, usamos a 
expressão “som da letra”, como faremos adiante.
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Voltemos às crianças. Bia (7a), Larissa (7a) e Ana Luiza (6a) não estão 
“erradas”. A palavra sAPO começa com o mesmo som [s] de C, da palavra CE-
BOLA. LEgAL tem o “gA” que aparece no nome da letra H (Agá) e CASA, cuja 
representação fonética é [k` a.za], remete à letra “K”. Se essas relações não 
são ensinadas pelos adultos, por que as crianças as produzem ao escrever?

Pesquisas de base piagetiana, na área da alfabetização, nos mostram 
que as crianças pensam sobre a escrita, elaboram os conhecimentos, e não 
apenas os reproduzem. Mas será que do ponto de vista histórico-cultural e 
discursivo não poderíamos pensar que se as crianças atribuem sentido ao que 
aprendem e se aprender implica um processo de internalização que passa 
pelo discurso do outro, não é no próprio discurso que encontram os elemen-
tos que as levam a essas significações? 

Quando a professora lê o alfabeto com as crianças e todos pronun-
ciam o nome “AGÁ” para a letra “H”, não está dada a chave para escritas como 
“TIhRE, LEhAL e hALINHA” (tigre/legal/galinha)? Afinal, em que ponto do 
alfabeto encontramos tão claramente a pronúncia do som que a letra G assu-
me em palavras como GALINHA (ga.l`ĩ.ña), senão no nome da letra H (AGÁ)? 
Ensinar o som que corresponde à letra não é o mesmo que ensinar o nome da 
letra. Pensemos na letra “J”, nomeada no Sudeste do Brasil com uma palavra 
dissílaba que traz na primeira sílaba o som aberto da vogal “O” [  ], “JOTA”. O 
que a criança compreende quando a professora enuncia “JOTA com A faz JA?” 
Para onde foi o som da letra “O”? Porque é “J” e não “G”, se a letra “G” carrega 
no nome o som que devemos atribuir à letra “jota”? As crianças, como a Emí-
lia, do Lobato, ficam confusas:

- Som Oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U 
são Sons Orais, como dizem os senhores gramáticos.

- Pois diga logo que são letras! – gritou Emília.

- Mas não são letras! – protestou o rinoceronte. 

- Quando você diz A ou O, você está produzindo um som, 
não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que 
os homens usam para representar esses sons. Primeiro há 
os Sons Orais; depois é que aparecem as letras, para marcar 
esses Sons Orais. Entendeu?

(LOBATO, Monteiro, s/d, p. 7 – Emília no país da gramática)
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Na turma do 1º ano, Carlos Alberto (6a) e Cecília (6a) discutem como 
escrever a palavra “JACARÉ” (maio/2017). (Para maior compreensão, transcre-
vo os nomes das letras conforme enunciados pelas crianças).

Cecília: Ah! Eu sei que letra começa [Jacaré], é “gê”, 
né? 

Carlos: Não é “gê”, é “jota”. 

Cecília começa a repetir a sílaba para si mesma: JA, 
JA, JA... G-A?

Carlos: Não, mas pode ser..., mas pode ser...o ... “jota”.

Cecília: “jota”, “jota”...? “Jota”... jacaré? (com espanto, 
pois não concorda) 

Carlos: JA... JA... pode ser o “v”. Não!

Cecília: JA é “Gê - A”, “Gê - A”. 

Em dúvida, Carlos decide escrever com as duas le-
tras “JgACAE” 

 

As relações entre os nomes das letras e os fonemas que representam 
foram discutidas por Soares (2016) tendo como base pesquisas12 em língua 
portuguesa e estrangeira. Destacou que uma das características dos nomes 
das letras que mais fortemente impactam a aprendizagem da escrita refere-se 
à posição que o fonema ocupa no nome da letra. Os nomes que apresentam 
o fonema logo no início, como a letra P /pê/, são mais significativos do que 
os nomes que trazem o fonema no meio (F /efe/) ou que criam ambiguidades 
como a letra K /cá/ e H /agá/. Soares (2016) diz que essa análise pode explicar 
“algumas das hipóteses que as crianças formulam e alguns dos equívocos que 
cometem na fase inicial de seu processo de alfabetização” (p. 219). 

13A maior parte das pesquisas citadas por Soares (2016) tem origem na Psicologia Cognitiva, como os 
trabalhos de Cardoso-Martins e Batista (2005). Esses estudos, em sua maioria, realizam experimentos 
em que as crianças são solicitadas a escrever palavras ditadas pelo pesquisador e que obedecem a 
determinados critérios fonológicos. Os estudos apontam para a existência de relações entre o conhe-
cimento dos nomes das letras e a aprendizagem da leitura e escrita e outros resultados específicos.
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Compreendemos que esses “equívocos” não estão dissociados da for-
ma como os conhecimentos fonológicos são ensinados. Em que medida esses 
aspectos têm origem ou implicações no/com o discurso? A significação atri-
buída pelas crianças à relação entre o nome da letra e o “som que produz” 
não se dá fora das interações discursivas, das relações socioculturais. Sendo 
assim, faz sentido a convicção de Cecília de que “G” com “A” é que faz o som 
inicial de “JACARÉ”. 

A lógica do certo ou errado permanece no ensino da língua materna. 
Essas não são questões necessariamente internas às crianças, são questões 
externas que as provocam internamente. Cecília e Carlos Alberto nos mos-
tram que as crianças refletem sobre a língua e aprendem por caminhos dife-
rentes. Devemos propor atividades para o aprendizado das relações grafofô-
nicas e sistematização dos conhecimentos, observando o espaço de reflexão 
das crianças, de criação e elaboração. 

Para finalizar, destacamos que ao tratarmos das interações em sala de 
aula não estamos nos referindo somente à dimensão social, mas à linguagem. 
Angel Pino nos ajuda a compreender que interação social, na perspectiva só-
cio-histórica, é sinônimo de intersubjetividade ao afirmar que: 

Mas falar em intersubjetividade equivale a falar em intera-
ção verbal, em dialogia, nos termos em que fala BAKHTIN. 
Se a palavra é o campo comum dos interlocutores, a intera-
ção social não pode ser vista como um fenômeno particu-
lar e esporádico, nem ela tem a ver com a relação com um 
meio natural. A interação social é a condição permanente de 
existência do sujeito, a qual se concretiza numa constante 
relação com os outros. A interação social, como sinônimo 
de intersubjetividade, e não de qualquer outra modalidade 
relacional, constitui o próprio modo de ser social do homem, 
a expressão de sua natureza e origem sociais (PINO, 1993, p. 
57 – destaques do autor).

Compreendemos, portanto, que a interação social, na teoria sócio-his-
tórica, está intrinsecamente relacionada ao conceito de desenvolvimento cul-
tural, porque é a natureza social/semiótica de suas relações que leva o ser 
humano à internalização dos conhecimentos, um processo que se inicia no 
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plano interpessoal é transformado num processo intrapessoal, mediado pelo 
signo. Logo, no ambiente discursivo da sala de aula, ao falar das interações 
que ocorrem na aprendizagem, estamos falando de interações discursivas. 

Sendo interações discursivas, abrigam consenso e dissenso, concor-
dância e discordância, internalização mediada com o colega ou com o profes-
sor, aprendizagem com o grupo, o outro ou consigo mesmo ao rememorar algo 
que foi internalizado e compreendido mais tarde. Mesmo quando o sujeito 
aprende algo aparentemente por si mesmo, esse processo não é individual, é 
fruto da relação com o outro. O sujeito vygotskyano e bakhtiniano é coletivo.

Por isso que investigar as interações discursivas e os variados proces-
sos que nela ocorrem e/ou dela decorrem é tão importante para compreensão 
da prática pedagógica da alfabetização. Esse não é um privilégio da proposta 
de alfabetização em perspectiva discursiva, as interações discursivas ocorrem 
em qualquer metodologia de alfabetização, mais explícita ou menos explici-
tamente. A questão é o papel/valor que assumem na proposta pedagógica, 
e se vamos observá-las e considerá-las para compreendermos como nossas 
crianças aprendem a língua escrita.

Compreendemos que o locus ideal para a aprendizagem dos conhe-
cimentos fonológicos é a produção de texto em sua dimensão discursiva. Ou 
seja, em atividades de escrita em que a criança possa dizer o seu discurso, em 
diferentes propostas, baseadas na literatura, na vida cotidiana, no aconteci-
mento vivido dentro ou fora da escola, nas narrativas pessoais ou em grupo 
ou na livre imaginação e criação.

Ao pesquisarmos a alfabetização como processo discursivo, partimos 
de alguns pressupostos que buscam encaminhar uma proposta metodológica. 
Uma das hipóteses de nosso grupo de pesquisa, orientado por Cecilia Goulart/
UFF, é que “A ‘consciência’ linguística não é uma pré-condição para a leitura 
e a escrita. Essa ‘consciência’, em suas diferentes modalidades, se desenvolve 
por meio de atividades significativas, com textos, destaques, intervenções da 
professora e dos próprios alunos” em interação (GOULART, 2014, p. 171). 

Concluímos que a alfabetização como processo discursivo é algo 
maior do que uma proposta para alfabetizar, é um posicionamento filosófico e 
político diante da vida. As interações, o modo como se organiza e compartilha 



170

o conhecimento, o acolhimento ético ao outro e ao seu discurso são tão im-
portantes à prática pedagógica da alfabetização quanto os caminhos que se 
encontram para apresentar letras e suas combinações em palavras e textos.
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Histórias de Chapeuzinho Vermelho: 
Relato de Experiência no Ciclo de Alfabetização

Natália Barbosa da Silva

introdução

A escola é um espaço de produção e construção de conhecimento e 
saberes, um intenso movimento das negociações de concepções, explícitas 
ou implícitas, no currículo. Segundo Ferraço (2015), a escola é um espaço 
potente de transformação, logo um lugar de disputa que, em vez da negação, 
precisa negociar as culturas e sentidos (Bhabha, 1998) inseridas em seu meio, 
tecendo o que Ferraço denomina como rede de saberes.

Os anos iniciais do ensino fundamental, principalmente o ciclo de al-
fabetização, é uma etapa primordial para o desenvolvimento e ampliação da 
linguagem oral e escrita. Proporcionar um ambiente que permita a constru-
ção de saberes, criatividade e criticidade faz parte de um trabalho pedagógico 
que possibilite uma educação significativa e com um ambiente de trocas de 
saberes e experiências. Segundo Freire (1996), ensinar é respeitar a autono-
mia do educando. Nesse sentido, é importante estabelecer, no ciclo de alfa-
betização, um ambiente de ensino-aprendizagem que promova a autonomia 
e diálogos, que permita à criança aprender, ensinar e construir saberes com 
criticidade. 

 Outro aspecto importante que Freire aborda em sua obra é o respeito 
ao contexto social em que o educando está inserido (FREIRE, 1996). Pensando 
no contexto infantil e no ciclo de alfabetização, é importante que os saberes 
construídos e as propostas de ensino sejam realizadas a partir dos interes-
ses apresentados pelas crianças. Dessa forma, esse relato de experiência foi 
construído através da intervenção de uma criança ao solicitar que a professo-
ra, regente da turma, contasse uma história da Chapeuzinho Vermelho. 

Chapeuzinho Vermelho: primeira leitura da turma 201

 Algumas propostas pedagógicas se iniciam pela investigação teórica, 
sobre o tema que se pretende abordar, escolha de metodologia para a pesqui-
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sa e depois os resultados obtidos. A experiência da sala de aula, do cotidiano, 
dificilmente segue essa ordem. Teoria e prática são indissociáveis e elemen-
tos que nos fazem pensar e repensar a nossa prática, didática e escolhas de 
currículo que adotamos para a turma em que estamos lecionando. Esse mo-
vimento, que não é monótono, nos desloca para uma práxis educativa que 
constrói e desconstrói, a todo momento, saberes e verdades que empregam a 
nossa prática pedagógica. Foi ao perceber esse movimento, que não é fácil e 
simples, que esse trabalho se construiu. Não há uma metodologia específica, 
pelo menos não naquele formato enraizado que esperamos de um trabalho 
de pesquisa. Também não surge do incerto nem do improvável. Construir esta 
proposta só foi possível por entender alguns princípios teóricos norteadores 
do trabalho pedagógico com algumas leituras de Hernández e Ventura (1998), 
Corsino (2009), Leal e Rosa (2015). 

 Segundo Corsino (2009), “o projeto surge a partir de uma questão, 
de algo que desperta a curiosidade das crianças” (CORSINO, p. 106). Conside-
rando o que é a pedagogia de projetos, que Corsino descreve, Hernández e 
Ventura argumentam que:

 [...] diante de um projeto de trabalho, o realmente importan-
te não é o que a professora faz, e sim o processo de tomadas 
de decisão que realiza quando escolhe alguns materiais e 
não outros [...] (HERNÁNDEZ e VENTURA, p. 105, 1998)

 Este relato de experiência foi inspirado na pedagogia de projetos, 
porém ainda distante do que de fato seria um currículo organizado por proje-
tos. Ainda há caminhos que precisam ser construídos com outros pares e no 
coletivo para esse fim. Então, essa experiência pode ser denominada como 
uma proposta pedagógica interdisciplinar que se desenvolveu em um ensaio 
de projeto na turma do 2º ano do ensino fundamental, em uma escola locali-
zada no município de Duque de Caxias (RJ). Na ocasião, a turma era de apro-
ximadamente 22 crianças, na faixa etária de 8 a 9 anos de idade, oriundas da 
classe popular onde mais da metade estava aprimorando a leitura e a escrita. 
O desafio colocado era possibilitar e estimular os pequenos a ser autores de 
textos e a ampliar o conhecimento dos diferentes gêneros textuais. Qual seria 
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o ponto de partida? A pergunta foi respondida pela própria turma, através de 
uma criança que apresentava uma dificuldade maior do que as outras no pro-
cesso de escrita e leitura. Participava pouco das aulas e apresentava-se sem-
pre dispersa. O momento em que sua atenção estava voltada era nas rodas de 
diálogo. Foi nessa ocasião que L. F. levou um livro clássico, da biblioteca da 
escola, com o título Chapeuzinho Vermelho. 

 Nesse momento, foi possível perceber um interesse de L. F. em par-
ticipar mais ativamente da roda. O livro, apesar de não apresentar uma dia-
gramação e escrita mais qualitativa para a turma, foi uma possibilidade de 
aproximar e incluir L. F. A história foi contada e a turma acompanhou de forma 
atenta, mas houve algumas divergências no final. Para algumas crianças, a 
história que eles conheciam terminava com a barriga do lobo sendo costura-
da; para outros, com o lobo morto; e alguns até disseram que o lobo, depois 
de a vovó sair da sua barriga, fugia. A discussão estava lançada. Foi nesse mo-
mento que a possibilidade de um ensaio de projeto, com o enfoque na história 
narrativa da Chapeuzinho Vermelho, começava a surgir.

Chapeuzinho Vermelho e uma Vovó Radical: 
oralidade, escrita, matemática e memória

As indagações das crianças sobre os diferentes finais que a história da 
Chapeuzinho Vermelho apresentava possibilitaram a argumentação de que 
uma mesma história pode apresentar diferentes versões. E a própria história 
da Chapeuzinho Vermelho continha várias narrativas diferentes. O ensaio de 
projeto iniciou nesse mesmo dia, com a empolgação das crianças. Foi sugerida 
a divisão em grupos em que cada um dramatizaria uma versão diferente, que 
conheciam, da história da Chapeuzinho Vermelho. Foi um momento interes-
sante por envolver toda a turma, principalmente o L. F., que demonstrava 
ser o mais motivado com a atividade. Através da observação da turma e de 
como ela se envolveu com o tema, os primeiros caminhos começavam a ser 
traçados.

Ler e escrever são um dos eixos primordiais que desencadeiam um 
intenso debate nos anos iniciais do ensino fundamental e especificamente no 
ciclo de alfabetização. Uma discussão voltada por resultados e a ânsia de que 
a criança possa aprender a ler e escrever em uma determinada idade certa. 
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Entretanto, a leitura e a escrita não podem ser tratadas apenas como uma de-
codificação, precisam produzir sentido. Para que se escreve e qual é a finalida-
de da leitura? É uma pergunta que cada educador deve fazer a si mesmo an-
tes de definir os conceitos, objetivos, referenciais teórico-metodológicos e a 
avaliação que integrará o currículo e os métodos das práticas pedagógicas de 
leitura e produção textual. Nesse sentido, alfabetizar é ler, escrever, criticar e 
compreender. É, segundo Leal e Rosa (2015), realizar práticas com sentidos 
que despertem na criança a curiosidade, inferências, opiniões e saberes que 
possam construir uma aprendizagem significativa. Para Leal e Rosa (2015), a 
leitura será uma das ferramentas essenciais para a alfabetização, entretanto 
ela não pode ocorrer de forma desassociada da produção de sentidos nem 
fragmentada em sílabas ou por textos que não fazem parte do cotidiano. A 
leitura e a escrita são uma prática social.

Pensando nessa perspectiva, o ensaio deste projeto se constrói com 
o objetivo de aprimorar a prática de leitura e escrita através da leitura e re-
leitura de diferentes versões da história da Chapeuzinho Vermelho. Para esse 
primeiro momento, foi apresentada e trabalhada a versão clássica, recontada 
mais uma vez através do livro que L. F. trouxe para a sala, destacando, por 
curiosidade das próprias crianças, os tipos de doces que Chapeuzinho Verme-
lho teria levado para a casa da vovó. Foi organizada então, através das falas 
das crianças, uma lista dos possíveis doces. Aproveitando essa lista, foi suge-
rido pela professora fazer uma receita, em sala de aula, de um dos possíveis 
doces, já que nem todos da lista poderiam ser feitos na sala de aula. Após 
conversas e votação, o doce escolhido foi o brigadeiro. A receita foi escrita no 
quadro, de forma coletiva, e cada item da sua elaboração foi explorado com 
as crianças, sendo sua execução na própria sala de aula.

No decorrer das aulas, o eixo norteador desse ensaio de projeto foi 
aproveitado, sendo possível produzir bilhetes, cartas e convites. Aproveitando 
essa articulação entre a Chapeuzinho e a vovó, trabalhou-se com mais uma 
versão da história da Chapeuzinho Vermelho através do filme Deu a louca na 
Chapeuzinho Vermelho. Foi um momento rico, porque muitas crianças trou-
xeram para o debate a sua relação com os avós, algumas se emocionaram por 
já terem perdido um dos seus. Foi um momento em que foi debatido também 
o estatuto do idoso e a importância de respeitar os mais velhos. 
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Chapeuzinho Vermelho e um lobo que não era tão mau

 A escrita e a leitura das crianças ampliavam-se diante dos desafios 
para a construção de escrita que eram colocados. A construção de cartas, 
bilhetes e convites criou uma movimentação importante na sala. Antes, as 
cartas eram apenas representadas por escrita através do desenho. A partir de 
algumas negociações e da própria interação da professora com as crianças 
em enviar cartas para cada uma, a escrita foi se desenvolvendo no aspecto 
mais formal da língua portuguesa. À medida que percebiam a importância de 
escrever para alguém ler, os alunos iam se aprimorando. Algumas crianças 
que apresentavam dificuldades ou resistência à escrita convencional eram 
convidadas a repensar em sua produção. Como se aprende a escrever? Essa 
era a pergunta daqueles, como L. F., que estavam no vocabulário. E a resposta 
da professora era sempre a mesma: aprende-se a escrever escrevendo.

 Foi apresentada uma segunda versão da história Chapeuzinho Verme-
lho. O livro “A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho” conta a história 
do lobo mau, que estava cansando de ser um lobo ruim e queria ser bom 
como a Chapeuzinho e, para isso, envia uma carta pedindo ajuda. No decorrer 
da história, o lobo se torna vegetariano e muito admirado por todos. Com ciú-
me, Chapeuzinho Vermelho organiza uma festa surpresa para o lobo com um 
sanduíche de carne, com o objetivo de torná-lo novamente carnívoro e mau. O 
plano acaba dando certo e a história termina dizendo: a continuidade o leitor 
já sabe. 

 Essa versão foi importante por vários aspectos. Primeiro por trazer 
outra forma de recontar uma mesma história, sem mudar os personagens, 
mas trazendo como centro o lobo mau com características diferentes. Assim 
como no filme Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho, no qual a centralidade 
do personagem estava na vovó, o lobo vem com uma nova característica, com 
o anseio de ser bom, parar de comer carne e escrever de forma formal. Da 
história destacamos os próprios gêneros textuais que se apresentavam, como 
bilhete, carta, convite e receita, que já haviam sido trabalhados anteriormen-
te com a turma. Na história, o jornal também aparece como um elemento de 
escrita e produção de discurso. Aproveitamos então para trabalhar e explorar 
o que seria uma notícia de jornal e como são organizados os diferentes tipos 
de textos que circulam nele. Foram trabalhadas algumas atividades de cons-
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trução textual e releitura, tanto da história como do jornal. Primeiro, pensou-
se em outro título para a história do livro, cada criança fez o seu de forma 
individual. Depois foi realizado um movimento diferente com a turma. Organi-
zadas em pequenos grupos, as crianças trabalharam com imagens de jornais, 
recortando e escolhendo uma, colocando em outro papel e dando um título 
a essa imagem e uma possível notícia. Cada grupo apresentou o seu trabalho 
à turma destacando o porquê da escolha da imagem e do título. Um aspecto 
importante dessa atividade foi o entendimento de ter um título que estivesse 
relacionado com a imagem. 

O ensaio de projeto se construía com as crianças e no cotidiano, com 
outros desdobramentos. Aproveitando a empolgação da turma, pensou-se em 
construir um jornal de notícias da turma 201. Chegaram a ser elaboradas al-
gumas escritas coletivas, destacando as novidades acontecidas no recreio, 
mas não foi possível produzir nada mais concreto devido a problemas rela-
cionados à greve dos professores e à necessidade de manter unidade na luta 
para a garantia de melhores condições de trabalho. 

Caminhos interdisciplinares: para além da escrita e da leitura

 Não é o intuito, e nem seria possível, escrever todo o relato dessa 
experiência com as crianças. Mas não é possível deixar de destacar alguns 
caminhos interdisciplinares que o projeto seguiu. Em matemática, aproveitou-
se o contexto do trabalho com sistema decimal para incluir o uso de moedas 
e cédulas para a compra dos possíveis doces que poderiam ter sido levados 
para casa da vovó. Foram destacadas as unidades de medidas de massa e ca-
pacidade que apareceram nos ingredientes da receita, assim como o dobro e 
o triplo na possibilidade de realizá-la para outras turmas da escola. 

 Aproveitando o contexto do uso de moedas e cédulas, pensou-se na 
forma prática e de uso social do dinheiro. Nesse momento, o livro A verda-
deira história da Chapeuzinho Vermelho foi retomado para pensar no que 
seria um lobo vegetariano, o que significa esse nome e o hábito alimentar. 
Destacou-se a importância da alimentação saudável, e a turma fez uma lista 
coletiva de possíveis frutas que a Chapeuzinho Vermelho, da primeira versão 
da história contada, poderia levar para a vovó. A escola ficava próxima de 
um mercado de frutas, legumes, verduras e hortaliças. Em um diálogo com a 
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turma e a direção da escola, foi decidido ir com as crianças até esse mercado, 
aproveitar os conhecimentos já construídos sobre o uso do dinheiro e comprar 
as frutas que estavam listadas. Para essa atividade, cada criança levou uma 
quantidade de moedas para a escola e na sala de aula foi feita a contagem de-
las. Como foi possível comprar uma grande quantidade de frutas, cada criança 
teve a possibilidade de pesar e pagar um determinado tipo de fruta.

No dia seguinte, a turma fez um convite ao primeiro ano no intuito 
de explorar as frutas e fazer uma salada. Aproveitou-se para trabalhar o tato, 
paladar e olfato. E foi importante para distinguir a fruta que era azeda, doce, 
áspera, lisa, cítrica, etc. Voltando para a escrita e a leitura, trabalhou-se, em 
outro momento, com a nota fiscal, como ela é construída, os elementos que 
fazem parte da sua composição, por que é um documento importante e como 
se dá a leitura dos dados que a compõem. Conhecendo, lendo, interpretando 
e escrevendo mais um gênero textual.

Chapeuzinho Vermelho, amarelada de medo

 Conforme se aprofundava nas leituras da história da Chapeuzinho 
Vermelho, mais motivada a turma ficava. Chegou-se à conclusão de produzir 
uma versão inédita da história da Chapeuzinho pela turma. Antes, foi apre-
sentada mais uma versão dessa história. Dessa vez, o personagem que ga-
nhava novas características não era o lobo nem a vovó, mas sim a própria 
Chapeuzinho. O livro trabalhado foi “Chapeuzinho Amarelo”. Uma vantagem 
de trabalhar com esse livro foi que na biblioteca da escola havia uma grande 
quantidade de exemplares, cada criança pôde ficar com um para ler e depois 
explorá-lo. A turma ficou empolgada com as ilustrações e recriou uma nova 
capa para a história.

 Após as quatro versões diferentes da história da Chapeuzinho Verme-
lho, chegou-se de forma coletiva à conclusão para escrever uma nova versão 
que a turma 201 criou para a história. Nesse momento, foi necessária muita 
negociação, algumas crianças queriam um lobo mau; outras, um lobo bom. 
Uma criança disse: “acho que o lobo bom deveria fazer uma armadilha para 
matar o lobo mau”; outra interviu dizendo: “se o lobo bom vai fazer uma ar-
madilha para o lobo mau, então ele não é um lobo bom”. Foi um momento 
importante de escuta, diálogo e propostas para construir o texto que fosse 
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coerente, sem mudar totalmente a narrativa principal, mas que criasse uma 
versão da história. Conforme a narrativa era construída, as crianças ficavam 
mais empolgadas. O final da história foi o mais interessante, algumas crianças 
disseram que teria de ter as palavras “felizes para sempre”, mas R. questionou, 
pois lembrou da conversa que a turma teve sobre o filme Deu a louca na Cha-
peuzinho Vermelho, da presença dos avós, principalmente de quem já havia 
perdido um dos seus. Disse que seria impossível viver feliz para sempre. A tur-
ma concordou e a professora perguntou como terminaria a história então. E R. 
sugeriu: “e viveram felizes pelo resto da vida, pois só o Wolverine é imortal”. 
O título escolhido pela turma foi “Chapeuzinho Colorida”. Questionados sobre 
o nome, responderam que era a forma de a história representar as diferentes 
versões que tinham ouvido da história da Chapeuzinho Vermelho. Segue a 
história na íntegra.

Chapeuzinho Colorida

Era uma vez a Chapeuzinho Colorida. Ela vivia na floresta 
com a sua mãe e seu pai. Um dia foi visitar a sua vovozinha. 
Ela encontrou dois lobos, um lobo mau e um bom. Eles eram 
irmãos e o lobo mau queria que o seu irmão fosse como ele. 
Um dia, quando a Chapeuzinho estava levando uma cesta de 
legumes para a sua vovó, o lobo mau apareceu e disse: “Eu 
vou te devorar!”.

A Chapeuzinho correu e gritou: “Socorroooo!”.

Ela chegou à casa da vovó e disse: “Vovó, me ajuda, o lobo 
mau quer me pegar!”.

E a vovó falou: “Vou ligar para o caçador: ‘caçador, o lobo 
mau está aqui, você pode vir?’”.

E o caçador respondeu: “Não posso, estou caçando outra 
coisa.”.

Então chega o lobo bom e bate na porta, mas ninguém aten-
de. E ele começa a gritar: “Sou eu, o lobo bom!”.

A vovó abre a porta, ele entra na casa e faz uma armadilha 
com um buraco no chão e coloca um tapete em cima para 
disfarçar. Quando o lobo mau chega, cai na armadilha e se 
arrepende do que fez. Ele promete nunca mais fazer malda-
des, só coisa boa igual ao irmão. O lobo que era mau e agora 
é bom faz uma festa e pede desculpas a todos para quem 
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ele fez maldades. E todos viveram felizes pelo resto da vida, 
porque só o Wolverine é imortal.

Considerações finais

 Ouvir, ler, contar, recontar e criar histórias foi o objetivo central desta 
proposta. Alguns aspectos se destacam: o primeiro é a importância de ouvir 
e dialogar com as crianças. Todas as segundas-feiras, a primeira atividade do 
dia era a roda de diálogo sobre o fim de semana. A turma se sentia tão à von-
tade nessa atividade que ela passou a ser utilizada para tudo que seria feito 
em sala, cada decisão, novidade, história, tudo passava pela roda de diálogo. 
Foi por esse caminho que L. F. se sentiu confiante em levar uma história para 
ser contada pela professora na roda. E, a partir disso, os caminhos do projeto 
começaram a ser traçados. O segundo é a sensibilidade de ouvir, pesquisar 
e trazer caminhos e possibilidades para a turma. É importante saber ouvir 
as crianças, mas essa escuta precisa ser respondida e integrada ao cotidia-
no da sala. O terceiro é relacionar as práticas de forma que façam sentido, 
estejam interligadas e permita à criança ser autônoma, mas sem deixar de 
acompanhá-la e intervir quando é necessário. É importante que as práticas 
estejam relacionadas ao tema. Por exemplo: o filme Deu a louca na Chapeu-
zinho Vermelho possibilitou a discussão da presença da avó, que reapareceu 
na construção da história Chapeuzinho Colorida. Da mesma forma, o trabalho 
com o livro A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho, que traz um lobo 
vegetariano, que provoca a discussão sobre alimentação saudável e traz, na 
versão da turma, uma Chapeuzinho Colorida, que leva para a vovó uma cesta 
de legumes. 

 A avaliação dessa experiência ocorreu durante todo o processo. Atra-
vés da literatura infantil, foi possível trabalhar e construir, junto com as crian-
ças, diferentes saberes interdisciplinares a partir de um eixo norteador, nesse 
caso a história narrativa da Chapeuzinho Vermelho. Apesar de conter algumas 
características que Hernández e Ventura (1998) expõem como uma pedagogia 
de projetos, há muitas falhas que não permitem configurar um projeto. Por 
isso, foi denominado um ensaio de projeto, entendendo que o diálogo, a escu-
ta das crianças, contribuições e o trabalho com os diferentes saberes permiti-
ram uma integralidade dos conhecimentos. A metodologia principal utilizada 
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foi a roda de diálogo, como promotora para a construção de estratégias de 
acordo com os interesses das crianças. 
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Onde Vivem os Monstros: 
leitura literária e seus percursos discentes

Denise Barreto de Resende

Ludmila Thomé de Andrade

Maria Fernanda Alvito Pereira de Souza Oliveira

A ideia de articulação da literatura com o processo de alfabetização é 
comum nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Há propostas que utilizam 
o texto literário unicamente como pretexto para atividades de decodificação 
e codificação, não favorecendo o desenvolvimento pleno da compreensão lei-
tora, tampouco avanços em relação à qualidade dos textos escritos pelos alu-
nos. Contudo, a literatura tem muito a contribuir para uma educação em seu 
sentido mais amplo, se compreendida em sua natureza dialógica, provocando 
deslocamento, espanto diante do novo, produzindo um discurso com sentido, 
um autêntico dizer, com a voz de quem enuncia. Este trabalho se baseia nesse 
entendimento da literatura, considerando-a em sua capacidade privilegiada 
de mobilizar sentidos subjetivos e de levar a engajamentos dialógicos, multi-
plicando possibilidades de aprendizagem significativa, buscando assim subli-
nhar sua contribuição para a tarefa educacional. 

Objetivo

Move-nos o reconhecimento da leitura como atividade de produção de 
significados. Assim, objetiva-se a consolidação de práticas culturais próprias da 
esfera literária, em que o processo de alfabetização seja mobilizado e amplia-
do também em seus aspectos técnicos, em benefício da inserção progressiva 
dos alunos nas práticas letradas de sua sociedade. As atividades desenvolvidas 
orientam-se para a produção de textos individuais e coletivos nas modalidades 
oral e escrita, como manifestações de respostas ativas aos enunciados encon-
trados nos livros, num trabalho de apropriação da língua escrita como meio de 
expressão, interação e comunicação, sem isolá-la da fala. 
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metodologia

Em 2018, os Encontros de Professores para Estudos de Letramento, 

Leitura e Escrita (EPELLE), curso de extensão realizado semanalmente na Fa-

culdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), per-

mitiram a ampliação dos olhares para o papel significativo da leitura literária 

nas práticas pedagógicas de alfabetização. Surgiu, nesse contexto, a leitura 

do livro Onde vivem os monstros, de Maurice Sendak, livro infantil inglês, 

de 1963. E assim Denise decidiu levá-la a seus alunos sem objetivos iniciais 

predefinidos além do compartilhamento de uma história, prática sedimentada 

nessa etapa de ensino. Segundo Colomer (2007), a literatura se constitui um 

“andaime” para as experiências infantis em relação à capacidade simbólica 

da linguagem. A princípio, Denise não pretendia fazer nenhuma atividade es-

crita baseada no livro. Entretanto, seu tema mobilizou a turma, despertando 

reações e aguçando sua produção imaginativa. Percebendo esse movimento 

de interesse, ela propôs que os alunos desenhassem seus monstros, a fim de 

dar expressão aos efeitos e compreensões individuais acerca do livro, sem, 

contudo, acrescentar um comando para a escrita, o que considerou não re-

comendável ou, mais precisamente, arriscado no contexto da turma. Denise 

pressupôs que as crianças poderiam vir a falar de suas próprias angústias e 

medos e que isso poderia vir a ser mal interpretado, principalmente pelos 

pais. Dessa forma, sua proposta, fiel à intenção de permitir alguma elabo-

ração de sentido, ao lado do objetivo de ampliar o domínio da escrita, foi 

solicitar o desenho de um monstro e a atribuição de um nome “que pudesse 

ser lido”, isto é, que respeitasse os padrões sonoros e de representação gráfica 

da língua portuguesa. Foi realizado um sorteio e cada aluno deveria utilizar 

como inicial do nome de seu monstro a letra previamente sorteada. Após 

isso, haveria uma apresentação dos monstros e denominações à turma. No 

entanto, no momento da primeira apresentação, uma das alunas fugiu do ro-

teiro proposto, apresentando o seu monstro da seguinte forma: “Este é o meu 

monstro Aradian. Ele vive dentro de mim, porque quando eu me irrito, ele sai 

pra fora”.  Seu depoimento foi bastante significativo, mostrando à professora 
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como a leitura é um processo de compreensão ativa, apreciativa, que produz 

de forma situada e interessada uma significação global para o texto, e não 

apenas decodifica ou reproduz o que nele está dito. O desdobramento ocorri-

do após essa primeira apresentação ganha especial interesse, pois confirma a 

adesão de toda a turma ao caráter experiencial da leitura literária. Além disso, 

traz à tona o processo de apropriação espontânea de formas de comunicação 

para desempenhar determinadas funções, apontando para o modo como os 

gêneros do discurso podem ser ensinados. O que cada aluno fez em seguida 

foi utilizar-se da estrutura composta pela aluna que deu início às apresen-

tações para realizar textualmente uma compreensão singular do livro, que, 

enraizado em sua subjetividade e vivência, resulta não somente recriado na 

recepção, mas ainda continuado, nas respostas que despertou, em forma de 

brincadeira criativa. Assim, situando os traços de linguagem que encontraram 

gravados nas páginas do livro nos contextos de sua própria experiência, a 

leitura deu origem a diversos parentes dos monstros de Max, protagonista da 

obra, seres híbridos que guardam marcas de sua dupla origem. E quantos pa-

rentes diferentes vimos surgir! Alguns sapecas, que comem muito biscoito ou 

vestem a roupa do pai; outros, amigos, que espantam os pesadelos para que a 

criança possa dormir; outros, ainda, vigilantes das condutas consideradas er-

radas, como o que impede o autor de tirar o lápis do estojo do amigo. E o que 

dizer do monstro que mora no lápis porque não tem casa? Seria um monstro 

informe que só o desenho e a escrita são capazes de tornar visível? Com cada 

um deles e a memória de cada criança leitora, um consagrado livro de lite-

ratura infantil se mantém vivo, nos movimentos dialógicos que foi capaz de 

despertar: entre cada criança e a história e entre as crianças, suas recepções 

e criações. Para que isso pudesse ocorrer, foi necessário acolher o pronuncia-

mento dos alunos, resguardando o espaço da elaboração oral de sua produ-

ção interpretativa, sob a forma de textos autênticos, em um formato surgido 

no próprio espaço coletivo, em que a fala e a escuta fornecem as bases para o 

trabalho de ensino e aprendizagem. Afinal, como afirma Bajour (2012),
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Escutar, assim como ler, tem que ver, porém, com a vontade 

e com a disposição para aceitar e apreciar a palavra dos ou-

tros em toda a sua complexidade, isto é, não só aquilo que 

esperamos, que nos tranquiliza ou coincide com nossos sen-

tidos, mas também o que diverge de nossas interpretações 

ou visões de mundo. (BAJOUR, 2012, p. 24) 

Resultados

O trabalho resultou na produção de um livro13, editado e publicado, 

apresentando-se aos pais. A atividade inicialmente pensada como pontual e 

de alcance modesto transformou-se, por iniciativa dos alunos, em um projeto, 

o que permitiu mobilizar mais ampla e profundamente as aprendizagens da 

leitura e da escrita, articulando o processo de alfabetização em sentido estri-

to à expansão do conhecimento e das práticas culturais letradas dos sujeitos 

em formação.

Conclusões

O trabalho com literatura, se atento à orientação provocativa e trans-

formadora característica dessa produção de linguagem, dá sentido a uma prá-

tica discursiva de alfabetização, valorizando a escuta, a mediação, a interação, 

a elaboração e a produção compartilhada de conhecimento.

14Livro digital disponível em: <https://pt.calameo.com/read/005670219e9e4f6cf7c15?fbclid=IwAR0r-
WhhgR-Vr0bpkY7UmtowGcvbvh8b3W4eiOVTZGzD1nNmBEjYWMztMcmM>
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O mundo Fabulado da leitura na Alfabetização

Islen dos Santos Barbosa

 

O presente trabalho apresenta as contribuições da construção de um 

projeto de leitura e escrita em que foram lidos contos de encantamentos. Ele 

foi desenvolvido na turma 1103 no ano de 2017, com crianças de 6 a 7 anos 

de idade, na Escola Municipal CIEP Metalúrgico Benedicto Cerqueira, situada 

em Engenheiro Leal. Buscou-se responder à seguinte problemática: como al-

fabetizar e formar leitores de maneira significativa e prazerosa? A motivação 

para este trabalho pautou-se pela necessidade de oferecer livros variados 

que atendessem aos interesses dos alunos para desenvolver a prática e a 

socialização da leitura. Os objetivos são contribuir para a formação lúdica de 

leitores, estimular o hábito e o gosto pela leitura e socializar a leitura. Alguns 

teóricos contribuíram para a fundamentação deste trabalho. São eles: Soares 

(2012), Kleiman (1995), Barthes (1973), Kramer (2001), Micotti (2012), entre 

outros. A metodologia de trabalho apoia-se numa abordagem qualitativa com 

inspiração da pesquisa-ação. Considera-se o desenvolvimento do trabalho um 

projeto por ter etapas voltadas para a construção da aprendizagem de forma 

contextualizada, dinâmica e compartilhada. Foram percorridas etapas até a 

culminância deste projeto, sendo realizada uma comemoração em que um 

personagem encantado recebeu um convite e participou de uma festa com as 

crianças. Dos resultados obtidos, constatamos que ler todos os dias para os 

alunos, respeitando os gostos literários e realizando práticas que ajudem os 

alunos na compreensão da leitura, contribuiu para que os objetivos deste es-

tudo fossem atingidos. A turma se envolveu e participou ativamente neste tra-

balho, o qual permitiu ampliar o vocabulário dos alunos, contribuindo também 

para o desenvolvimento da oralidade, valorização das práticas de letramentos, 

bem como para uma escrita mais aprimorada e criativa. Ao final, tínhamos alu-

nos mais interessados pela leitura e que se arriscavam mais na escrita. 
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Apresentação e Discussão dos Dados

Iniciamos o projeto O Mundo Mágico da Leitura no 1° bimestre de 

2017. O projeto aconteceu numa turma de 1° ano, na Escola Municipal CIEP 

Benedicto Cerqueira, localizada em Engenheiro Leal, da 5ª Coordenadoria Re-

gional Educação, e durou até novembro do mesmo ano. 

Fizemos o encerramento do projeto com uma festa na qual a convida-

da de honra foi a bruxa, uma personagem popular que encantou ainda mais a 

turma com a sua presença. A turma se encantou pelo livro “Bruxa, Bruxa, ve-

nha à minha festa”, de Arden Druce, e envolveu-se no mundo da imaginação e 

das emoções. Antes da ida dela à sala de aula, expliquei que não precisariam 

ter medo, porque a bruxa não era má, e sim muito legal e gentil. Podemos 

romper com o imaginário popular de que todas as bruxas são malvadas. Acre-

dito que quanto mais emoção na leitura, mas fácil será para o aluno aprender, 

pois só fica gravado na memória o que é prazeroso.

Durante o período de duração do projeto, trabalhamos na roda de 

leitura muitas histórias infantis, pois de acordo com o pensamento de Abra-

movich (1989):

[....] é importante para a formação de qualquer criança ou-

vir muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem 

para ser leitor e ter um caminho absolutamente infinito de 

descobertas e de compreensão do mundo. (p. 16)

A ludicidade entendida como ferramenta de aprendizagem nos anos 

iniciais possibilita uma revisão das ações pedagógicas e uma “reinvenção da 

alfabetização, que é a necessidade de um processo sistemático de ensino, 

e não só a aprendizagem da escrita alfabética” (Morais, 2012, p. 19). Uma 

educação lúdica desenvolve um ambiente alegre, motivador e valoriza a di-

mensão do brincar, que é muito importante em todas as idades, mas princi-

palmente na alfabetização.
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Viajando pela fantasia, a criança vai longe. Conhece coisas 

que nós, adultos, já vivemos e esquecemos, e muitas vezes 

vai além de quase todos os adultos. No entanto, há pessoas 

mais velhas que enveredam pela ficção, e são capazes de 

trazer de lá conhecimentos que revolucionam o mundo. É 

uma pena que os homens quase sempre esqueçam de suas 

fantasias e sonhos! (FREIRE, 2006, p. 37)

A partir dos contos infantis que foram trabalhados em sala de aula, 

encadernei suas produções de escritas como se fossem um livro. No entanto, 

o objetivo foi atingido parcialmente, pois a última etapa não aconteceu. Eu 

tinha a intenção de fazer uma roda de leitura depois dessa encadernação 

e mostrar que os registros das atividades, que a princípio estavam soltos, 

tinham virado um livro. Eles teriam o momento para manuseá-lo, conversar 

sobre o que escreveram.

Infelizmente o tempo ficou curto. E, como o projeto terminou em no-

vembro, não tive como finalizar a última etapa, que seria a de mostrar o livro 

que produziram e as fotos deles durante esse período. Foi um mês muito cor-

rido por causa das últimas avaliações bimestrais que precisavam ser dadas e 

os conceitos que precisavam também ser entregues. Porém, como pensei em 

acompanhar a turma no segundo ano, não vi como problema não mostrar as 

produções textuais deles, pois objetivava continuar o projeto de leitura e es-

crita. No entanto, recebi a notícia no último conselho de classe de que minha 

turma seria desmembrada e, como tinham três primeiros anos, e a minha tur-

ma era a terceira, eu ficaria sem eles, sendo obrigada a ficar com outra turma 

no ano de 2018. E essa situação não foi favorável, são as intercorrências que 

podem acontecer quando se trabalha em escola pública.

Como etapas desse projeto estão previstas: situações de leitura e 

escrita e momentos lúdicos com músicas, vídeos, jogos e dramatizações. As 

produções infantis foram realizadas no espaço de sala de aula, não necessa-
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riamente sentados enfileirados, o momento era livre e as intervenções eram 

feitas o tempo todo. Os textos foram analisados ao final desse trabalho com o 

objetivo de acompanhar e intervir nos avanços e aprendizagens de cada um. 

As produções das crianças foram encadernadas e a intenção inicial era de que 

cada autor compartilharia seus escritos com a turma. Ler e escrever não era 

uma tarefa penosa, mas sim divertida. 

Com essas atividades, trabalhamos o projeto de forma bem lúdica, na 

qual os alunos puderam ser autores de um livro com frases a partir dos contos 

lidos, escrevendo a partir de suas hipóteses.

Neste projeto, pude acompanhar os processos de apropriação da es-

crita de cada criança e os avanços da maioria da turma. Organizei a sala em 

grupos de alunos de forma que eles pudessem trocar seus conhecimentos 

sobre a escrita. Trabalhei com reagrupamentos, em que os alunos que já es-

tavam escrevendo com mais autonomia ajudavam os outros do grupo. Para 

Freire (1996), “quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao 

aprender” (p. 25).                                                                            

O dia em que me fantasiei de bruxa e contei a história “Bruxa, Bruxa, 

por favor, venha à minha festa” foi muito especial e registrei algumas falas: 

“Ai, estou ansiosa para a festa”. 
“A festa vai ser assustadora”.      
“Eu queria que nunca tivesse acabado”.
“Tia, adorei a nossa festa. Obrigada”.

Figura - Reescrita de um livro de contos infantis. Fonte: a autora, 2017.
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Acredito que ainda assim o projeto contribuiu muito para que a leitura 

e a escrita acontecessem em um ambiente lúdico e com as atividades siste-

máticas. Percebi mais autonomia na escrita e concomitantemente na leitura 

em diversos momentos em sala de aula, como quando escolhiam livros in-

fantis e tentavam ler. A escrita ainda tem alguns erros de ortografia, como se 

pode observar na capa da frente do livro “BRUXA ASOUMBRADA”. No entanto, 

meu objetivo inicial não era uma escrita ortográfica, mas que escrevessem 

qualquer palavra sem medo de errar. A turma teve um avanço significativo nas 

provas bimestrais, principalmente nas do último bimestre.

Tive uma grande alegria em outubro/2018, sendo convidada pela Câ-

mara Municipal dos Vereadores para participar de uma homenagem em uma 

cerimônia junto com outros colegas de outras escolas, intitulado Ao Mestre 

com Carinho. Recebi uma moção na categoria Professor Alfabetizador, sendo 

a única professora nessa categoria da minha CRE. A minha turma pesquisada 

foi uma das melhores na alfabetização na avaliação externa. Minha diretora e 

as coordenadoras da 5ª CRE prestigiaram esse meu momento mágico, que fi-

cará eternizado em minhas memórias afetivas. Como não me apaixonar todos 

os dias pela alfabetização?
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Relato de uma Experiência Transformadora na Escola Mariana

Josiane Vilasboa de Vasconcellos

A Escola Mariana Nunes Passos, localizada no Barreiro, em Xerém, 

quarto distrito de Duque de Caxias, desenvolve um trabalho pedagógico ba-

seado na reflexão constante da prática. Consequentemente isso se reflete em 

um currículo inovador e criativo, no qual os alunos são protagonistas desse 

processo.

A escola está inserida em uma comunidade carente, com poucas 

oportunidades sociais. O seu entorno não conta com nenhum espaço recrea-

tivo, não há posto médico e a comunidade não conta também com transporte 

público. O bairro fica às margens da BR-040, o que torna muito perigoso o 

trânsito dos moradores para outros bairros em busca de atendimento médico, 

diversão ou qualquer outra necessidade que o bairro não ofereça. A escola 

é pequena e tem estrutura precária. As salas são pouco ventiladas e o calor 

dentro delas é desumano. Recebe poucos recursos da prefeitura, que atual-

mente se diz em crise e não distribui materiais suficientes para o trabalho. 

Conta com uma gestão comprometida com a educação, que busca aplicar os 

recursos da melhor forma possível em prol dos alunos. Graças a isso, temos 

um bom acervo de livros e jogos, além de alguns materiais. 

No ano de 2015, a instituição recebeu do MEC o título de escola ino-

vadora e criativa graças ao projeto de reagrupamento (TKOTZ E COL, 2015) 

no ciclo de alfabetização. Tal projeto continuou até setembro de 2017, quando 

a Secretaria de Educação determinou a fusão de duas turmas de terceiro ano, 

inviabilizando dessa forma os agrupamentos. Diante dessa nova realidade, foi 

necessário se reinventar e encontrar novos caminhos. 

Diante da “otimização” das turmas, encontrei-me à frente de um ter-

ceiro ano com 29 alunos e com muitos problemas de comportamento e rela-

cionamento, além de dificuldades de aprendizagem. Havia dentro da turma um 
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grupo de alunos que não tinha consolidado ainda o processo de alfabetização, 

enquanto outro grupo lia e escrevia com muita fluência. Precisei repensar a 

prática e desenvolver estratégias que fizessem os alunos não alfabetizados 

consolidar esse processo e, ao mesmo tempo, propiciassem o aprimoramento 

da leitura e da escrita dos demais. 

 Em um primeiro momento, mantive grupos dentro da classe com 

atividades diversificadas de acordo com os níveis de desenvolvimento de 

aprendizagem. Priorizava o atendimento aos alunos com maior dificuldade, 

deixando os que já estavam autônomos na escrita e na leitura com atividades 

que já pudessem desenvolver sozinhos. Passava muitas atividades no quadro 

para que copiassem, enquanto trabalhava com jogos e atividades lúdicas com 

o grupo que apresentava maior dificuldade. Essa dinâmica, embora conside-

rasse importante, estava sendo chata e desmotivadora para os alunos mais 

avançados. 

Até que um dia tive a certeza!

Enquanto passava atividades no quadro para que os alunos alfabeti-

zados copiassem, um dos alunos reclamou:

– Nosso grupo só copia do quadro e eles ficam jogando!

 Foi então que precisei encontrar uma atividade que integrasse a tur-

ma e atendesse às necessidades de alfabetização de cada grupo. Percebendo 

o interesse da turma por rimas e a preferência pelo gênero poesia, sugeri que 

produzíssemos um livro de poesias. Com essa proposta, buscava, a partir do 

texto, alfabetizar os alunos que ainda não tinham consolidado esse processo 

e possibilitar que os alunos alfabetizados superassem as dificuldades em re-

lação a ortografia, pontuação, coerência e coesão textual, além de favorecer a 

interação dos grupos, que seria o ponto-chave para a aprendizagem.

Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem 

duas vezes no decurso do desenvolvimento da criança: a 

primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades so-
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ciais, ou seja, como funções interpsíquicas; a segunda, nas 

atividades individuais, como propriedades internas do pen-

samento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas. 

(V YGOTSKY, 1988, p. 114)

Ao apresentar a proposta de produção do livro, os alunos ficaram 

muito felizes e aceitaram imediatamente. Sentiram-se importantes ao serem 

chamados de autores e foi dessa forma que os tratei durante todo o desenvol-

vimento do projeto, fazendo com que eles mantivessem o interesse. O projeto 

durou cerca de dois meses e era trabalhado aproximadamente duas vezes na 

semana, com sua frequência aumentada à medida que se aproximava do final. 

Inicialmente começamos o trabalho com pesquisa bibliográfica e lei-

tura de livros de poesias. Nessa etapa, os alunos realizaram pesquisas para 

conhecer autores, suas obras e como construíam suas poesias. Posteriormen-

te, apresentavam aos colegas suas descobertas, além de fazer registros escri-

tos de suas pesquisas. Selecionamos nossas poesias preferidas e construímos 

um mural na sala com ímã para que as poesias pudessem ser retiradas para 

leitura.

Realizamos também pesquisa sobre como se produz um livro. Lemos 

e assistimos a vídeos que nos apresentaram todo o processo de produção. A 

visita a uma editora foi planejada, mas, devido ao pouco tempo para a reali-

zação do projeto, não aconteceu.

Esse foi um momento de muitas descobertas, os alunos ficaram es-

pecialmente impressionados quando descobriram que o texto passa por um 

processo de revisão antes de ser publicado. Para eles, somente produções de 

crianças precisavam de correção. Foi um momento muito importante, pois 

descobriram que podemos aprender a partir do erro. Com essa descoberta, 

passaram a enxergar o erro de forma produtiva, como uma parte do processo, 

e passaram a realizar suas produções de maneira mais espontânea e criativa.
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Após a pesquisa, passamos para a produção das poesias. Primeiro, 

realizamos a construção coletiva de uma poesia para que eles compreendes-

sem o processo de criação. O segundo passo foi a criação de poesias em gru-

pos, pois minha preocupação era que todos os alunos participassem, mesmo 

os que não sabiam escrever. Realizamos várias oficinas de criação. A “Tempes-

tade de ideias dos sentimentos” foi a primeira delas. Nesse dia, escrevemos 

quais sentimentos já experimentamos e falamos um pouco dos momentos 

em que esses sentimentos apareciam. Esse momento extrapolou a leitura 

e escrita e nos aproximou como humanos. Fomos aos poucos nos tornando 

um grupo no qual cada um se importava com o outro. Após essa conversa, 

nos dividimos em grupos e criamos as primeiras poesias. Outra oficina foi a 

“Relaxamento”. Com os olhos fechados, os alunos imaginaram um lugar que 

os deixava felizes. Desenharam o lugar e, a partir dos desenhos, fizeram suas 

poesias individualmente. Os alunos que não eram alfabéticos escreveram do 

seu jeito e fui fazendo as intervenções necessárias para que chegássemos à 

linguagem formal.

Aprender implica descobrir, construir e criar. O ser humano 

aprende com seu próprio esforço e suas próprias ações. En-

tão, ensinar é oferecer ao aluno as condições e as oportuni-

dades de aprendizagem para que por si mesmo vá construin-

do o conhecimento, a partir de suas próprias necessidades e 

interesses, em seu próprio ritmo, em permanente interação 

consigo mesmo, com os outros e com os problemas e desa-
fios apresentados pelo meio. (TORRES 2001, p. 296)

A partir das poesias produzidas coletivamente, fizemos a seleção das 

que entrariam no livro. Nesse momento, os próprios alunos avaliavam se os 

textos poderiam entrar no livro ou não. Para cada poesia, eles precisavam dar 

argumentos para que ela fosse selecionada ou para que não fosse. Nessa eta-

pa, foi desenvolvida de maneira significativa a capacidade de argumentação 
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e oralidade. Os alunos foram estimulados e ganharam confiança e autonomia. 

Até os mais tímidos, com o passar do tempo, se colocavam diante do grupo e 

apresentavam seus argumentos.

Depois das poesias selecionadas, revisamos coletivamente todas elas. 

Escrevia no quadro a poesia da maneira como eles produziram e, com o au-

xílio de toda a turma, fui corrigindo e modificando o que era necessário. Essa 

foi uma etapa fundamental para o aprendizado. A partir da correção coletiva, 

os alunos tiveram contatos com a linguagem poética, com a escrita formal, 

com a ortografia oficial e com elementos necessários para a produção de bons 

textos. 

Durante a correção de uma das poesias, que tinha uma palavra repe-

tida para criar uma rima, os alunos questionaram. Disse a eles que no texto 

narrativo não é bom repetirmos palavras, mas que para as poesias existia a 

liberdade poética. Nesse caso, não teria problema repetir. Em outra correção, 

sugeri a troca de palavras para que elas não ficassem repetidas, pois estava 

empobrecendo a rima. No mesmo momento, um aluno me pergunta:

- Mas e a liberdade poética?

Respondi então:

- Muito bem! Mas ela deve ser usada para o texto ficar me-

lhor, mais bonito. Essa palavra aqui está fazendo com que o 

texto fique melhor?

Ele disse:

- É! Acho que não!

E aceitou trocar a palavra.

Essa etapa foi de grande aprendizado para todos eles. As discussões 

que fizemos foram muito significativas e depois disso muitos deles passaram 
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a utilizar a ortografia formal de muitas palavras. Além disso, os alunos que 

ainda não eram alfabéticos ampliaram seu repertório e avançaram em suas 

hipóteses de escrita.

Depois das poesias prontas e corrigidas, era necessário criar o título 

do livro. Vários alunos deram sugestões e fizemos uma votação para a esco-

lha. O título escolhido foi Soltando a Imaginação. Depois da escolha, algumas 

crianças acharam que somente esse nome não seria o suficiente para que as 

pessoas entendessem do que se tratava o livro. Diante disso, conversamos 

e ficou decidido que colocaríamos um complemento no título e, finalmente, 

ficou Soltando a Imaginação – um livro de poesias do 3º ano.

Com o título escolhido, passamos às ilustrações. Primeiro, fizemos um 

concurso para a escolha do desenho da capa. Todos os alunos que quise-

ram fizeram desenhos e, com os votos de todos, escolhemos o que melhor 

ilustrava o tema. Depois disso, passamos para a ilustração das poesias, que 

ainda não tinham desenhos. Com esse processo, os alunos conseguiram se ex-

pressar através de uma outra linguagem. A digitação das poesias também foi 

realizada pelos alunos durante as aulas de informática. O projeto ia ganhando 

espaço e envolvendo toda a escola. 

Para realizar essa produção, foi necessário que os alunos tivessem 

contato com muitos livros, além daqueles que já tinham lido durante sua pas-

sagem pela escola. A partir dessas observações, perceberam que geralmente 

a biografia do autor vem no final do livro e sugeriram que fizéssemos assim 

também. Então lemos várias biografias, observamos suas características e os 

alunos produziram suas próprias biografias, que finalizaram o livro.

Finalmente, fizemos o lançamento na festa de encerramento do ano 

letivo, com a participação das famílias e de toda comunidade escolar. Nesse 

momento, os alunos autografaram suas produções, fazendo dedicatórias para 

as famílias. Essas dedicatórias foram criadas por eles anteriormente, passan-

do por correção para que fossem escritas a caneta, já que, segundo os auto-

res, não podemos autografar um livro com lápis. Foi um momento de grande 
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emoção para mim, para os alunos e para as famílias. Foi a finalização e o 

reconhecimento de um lindo trabalho.

A produção do livro, inicialmente, tinha como principal objetivo o pro-

cesso de alfabetização dos alunos, tanto a consolidação para os que ainda não 

tinham alcançado quanto o aperfeiçoamento para os alunos que já estavam 

alfabetizados. Durante o processo, foi possível perceber que os alunos avan-

çaram em suas hipóteses de escrita, de acordo com Emília Ferreiro (2017). 

No entanto, em alguns casos não foi possível consolidar o processo, 

pois alguns alunos apresentavam bastante defasagem. Os alunos alfabéticos 

aprimoraram suas escritas, escrevendo ortograficamente as palavras e apre-

sentando escritas com mais coerência. A avaliação do processo foi realizada 

continuamente através de observações e, no final, através do diagnóstico de 

escrita. 

A maioria dos objetivos alcançados está próxima do esperado. No en-

tanto, existe um deles que superou as expectativas, que é a melhoria da au-

toestima. Os alunos demonstraram uma mudança de postura em relação ao 

conhecimento. Passaram a acreditar que é possível fazer, a se sentir capazes. 

E isso refletiu inclusive nos que não eram alfabéticos. Atualmente eles têm 

uma postura diferente em relação ao conhecimento, antes pareciam ame-

drontados por ele. Hoje têm a certeza de que podem alcançá-lo e isso vem 

refletindo em seus processos de aprendizagem.

Eu considero que essa é uma prática de sucesso. Foi um processo de 

superação diante do desespero de um primeiro momento. Um grande desafio. 

Procurei o tempo todo avaliar a prática para que os alunos pudessem se sentir 

desafiados e avançar em seus conhecimentos. Houve atividades que não de-

ram resultados e precisei replanejá-las. Algumas oficinas de poesia propostas 

não surtiram os efeitos desejados e precisei pesquisar outras. Foi um longo 

trabalho até alcançar o objetivo esperado. 

O que mais aprendi com esse projeto é que quando uma criança acre-
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dita que é capaz, seus olhos ganham outro brilho. A partir dele, não me permi-

to mais fazer um trabalho mediano, algo que não faça sentido para meu alu-

no. Sempre busquei estratégias que fossem prazerosas e significativas para 

meus alunos. No entanto, depois desse projeto, percebo que preciso fazer 

cada dia melhor. Esse trabalho serviu não somente para fazê-los acreditar, 

mas para me fazer acreditar que posso ser cada dia melhor.

Sem nenhuma dúvida, essa foi uma experiência transformadora para 

as crianças e para mim, pois, a partir dela, descobrimos que juntos podemos 

nos tornar cada dia melhores.
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Posfácio

Ouço as vozes deste livro reunidas num grande coletivo. Trata-se de 

um volume inaugural, da produção do FEARJ, que é um testemunho do mo-

vimento social ainda muito novato – apenas desde o fim de 2017 –, de um 

fórum democrático e abrangente, no qual passamos a discutir, propor, ques-

tionar, resistir, nos opor, metonimicamente tomando as questões quanto à al-

fabetização no Brasil pontuais do nosso estado fluminense, onde as experien-

ciamos de forma particular, agarrando as questões que nos atravessam no Rio 

de Janeiro. O FEARJ surge como resultado da busca por um espaço em que se 

discutam aberta e dialogicamente aspectos da alfabetização. Ele se integrou 

rapidamente como uma de nossas tantas atividades, em que concentramos 

nossa participação política e teórica, de pessoas com tantas identidades dis-

tintas, acolhendo-as em suas diversas possibilidades de atuação.  

Sim, temos aprendido... um fórum se faz assim mesmo, e é o que va-

mos construindo. Já não era sem tempo, por isso nosso impulso foi entu-

siasmado e a marca da polifonia se imprimiu mais lindamente por sua trans-

parente heterogeneidade, realçando-se professores da educação básica, em 

companhia de professores do ensino superior, acrescidos de pesquisadores 

professores, a que se juntam professores em formação inicial – os estudantes 

de graduação de licenciaturas –, ainda complementados por professores em 

formação continuada, ou outros em formação específica, como pesquisado-

res, na pós-graduação, lato e stricto sensu, além dos gestores, de diretores, de 

ativistas do ensino privado e muitos outros. Uma polifonia singular, múltiplas 

vozes cantam em tons diversos, entoando novos ritmos de pensamento.  

Vários eixos dividem o livro, tentando organizar essa quantidade de 

melodias que se harmonizam. Posfaciando tal obra, sinto-me trabalhando, 

ativa, como tantos pares meus que aqui se conglomeram, em constelação 

inusitada e feliz. Ocupo a posição de escritora de um capítulo, de cunho de 

pesquisa. Estou em parceria com uma colega pesquisadora que coordenou 

comigo um semestre de um curso de extensão, junto a professores alfabeti-

zadores. Essa mesma parceria compõe-se ainda de uma realidade do chão da 
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escola, a partir da apresentação de uma prática docente efetiva, inspirada na 

teoria, mutuamente significando-nos nas posições ocupadas. Escrevo ainda 

este comentário final, sobre a obra como um todo, apresentando-a em uma 

bandeja. Acho que a polifonia não está apenas na reunião de vozes distintas, 

mas na surpresa de saber que nós, do campo da educação, se queremos sus-

tentar nossas ideias, nos vemos impelidos ou interpelados (é mais um cha-

mado à responsabilidade do que uma obrigação) a ocupar muitas posições, 

transitar entre as distintas formas de atuação na rede, tensionar pontos que 

nem sempre são ativados. O retrato deste livro passa por esse crivo. 

O livro que aqui se lê decorre diretamente da organização do nosso I 

Encontro do Fórum Estadual de Alfabetização do Rio de Janeiro, que ocorreu 

um ano depois da criação do fórum, em fim de novembro de 2018, e que tinha 

por temática “Atualidade na Alfabetização: Autoria de Processos Pedagógi-

cos”. Naquele momento, ouvimos, no dia da abertura, as duas conferências: a 

de Maria Cristina Corais e a de Marlene Alves de Carvalho, ambas marcaram 

os diálogos sobre os trabalhos do dia. Ouso dizer que ali havia um encontro 

de um tempo grande, com uma professora que recém defendera sua tese de 

doutorado, na qual pesquisara sobre o tema candente de atualidade da pers-

pectiva discursiva, por um lado. De outro, a professora já aposentada, que já 

acumula uma obra de referência sobre nosso tema explorado. Ambas assim 

marcavam o tempo-espaço de fala do passado e do presente, produzindo ali 

a plena faísca de reunião e interseção de ideias. Também relevante foi o fato 

de termos chamado à fala, expondo oralmente os pôsteres, que foram bela-

mente apresentados pelos professores da educação básica, por estudantes de 

graduação e de pós-graduação, e debatidos por todos daquele auditório cons-

telado. Dessa organização, assim equacionada, marca-se também a conjunção 

de vozes da alfabetização a qual pontuo como tão significativa aqui. 

Nas três seções deste livro, para que a constelação seja decifrada, po-

demos identificar um rearranjo, na dinamização de autorias e escutas, releitu-

ras e posicionamentos. Embora todos se entremeiem e não haja tanta ordem 

assim, digamos que entre uma prateleira e outra, metaforizando-se sobre as 
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três seções aqui propostas, quais sejam Políticas Públicas em Alfabetização; 

Percursos Formativos para a Alfabetização e Currículo e Docência, um traba-

lho ou outro pudesse ser talvez diferentemente classificado, voando para a 

outra seção, ou retornar, sem prejuízos dos sentidos. Em educação, como tra-

balhamos ocupando muitas posições distintas, as de formandos (eternamente 

estudando), passando à de formadores, em ocasiões de circulação em espaços 

lado a lado com nossos pares; ou de pesquisadores, se estamos imersos na 

pesquisa, mas atravessamos a rua e passamos a difundir os conhecimentos 

que formulamos, para que haja impacto sobre a realidade educacional. Assim 

vejo este livro, organizado nessas três seções. 

Os três capítulos da primeira seção configuram uma abertura de cunho 

político, especialmente se questionando o que significa o próprio movimento 

em curso, no estado do Rio de Janeiro, de mobilização entre as universida-

des, as secretarias municipais de educação e os professores. Nessas ondas de 

políticas que propõem formas de alfabetizar, o tempo da alfabetização ainda 

é nossa questão, imerso ou constrangido por tantas medidas de legislações 

que buscam apressar, antecipar, trazer eficiência para este momento de pas-

sagem, de entrada para a escrita de aprendizes da infância, principalmente, 

mas pautando os processos em geral, de qualquer idade.

Se a primeira seção se abre com esses três capítulos, na segunda se-

ção, que se focaliza tematicamente sobre a questão da formação, encontra-

mos um número maior de capítulos. São, ao todo, sete capítulos, que retra-

çam a formação de professores alfabetizadores, mostrando que por dentro 

desta eclodem processos em curso, que nos afetam a todos, nas identida-

des em constituição da polifonia anteriormente mencionada como sendo a 

riqueza de nossa educação. Nesses capítulos, encontra-se o cerne do que se 

possa pensar que seja a realidade da alfabetização, prenhe de elaborações 

que se desejam tentativamente ser mais bem explicitadas e comunicadas. 

Surgem trabalhos sobre extensão universitária; sobre a própria participação 

de professores ocupando diversas posições; metodologias para se dinamizar 

as trocas de formação profissional; propostas concretamente como fruto de 
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experiências efetivamente realizadas; relatos sobre as atuações de prefeitu-

ras que propõem processos que atingem diretamente os alfabetizadores de 

redes municipais no estado fluminense, trazendo uma voz importante e nem 

sempre ressaltada, a de quem se forma; novas modalidades de formação que 

visam à indução profissional, ou seja, a entrada dos docentes em sua pro-

fissão, desde a iniciação à docência que ocorre antes desta até a residência 

pedagógica, destinada aos que acabaram de se formar. Trata-se de uma diver-

sidade de enfoques, de discussões sobre a formação em plena prática, vindas 

do chão da escola, discussões sobre a formação com suas dosagens teóricas e 

práticas, em movimentos de reequilíbrio constante. 

Na terceira seção, focalizam-se as relações entre pesquisa e escola 

concreta, cotidiana, e nesta discutem-se aprofundadamente os currículos ex-

perienciados e as concepções de linguagem que transitam entre pesquisas, 

políticas de formação e a sala de aula, mediada pelos professores. Situam-se 

em diversos trabalhos as discussões conceituais sobre a volta de métodos que 

já haviam sido combatidos e superados. O caráter ideológico de disseminação 

e comercialização de métodos propostos parece restringir as possibilidades 

de atuação docente, travando a complexidade da alfabetização ao se focalizar 

estritamente em um caráter instrucional, que limita o trabalho docente junto 

aos alfabetizandos. 

Enfim, considero que valha muito a pena esta obra, recentemente ela-

borada a partir de um coletivo interessado e interessante, que parece trazer 

um retrato instantâneo do que vimos propondo e produzindo em nosso estado 

fluminense. O FEARJ se implanta assim, por dentro de processos vivos e inte-

gradores de diferentes perspectivas que se abrem à discussão e ao encontro. 

Ludmila Thomé de Andrade
Professora Titular de Formação de Professores da Faculdade de Educação da

Universidade Federal do Rio de Janeiro (FE/UFRJ).
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