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RESUMO 

O presente trabalho se propôs a compreender as relações entre a construção 

cotidiana de práticas docentes na alfabetização e os processos de formação continuada 

vivenciados por professoras alfabetizadoras.  Nessa perspectiva buscamos: observar a 

construção de práticas de alfabetização no cotidiano de sala de aula; identificar, na 

rotina das professoras, as atividades relacionadas ao trabalho nos diferentes eixos do 

ensino da Língua Portuguesa e a forma como as professoras justificam suas escolhas 

didáticas cotidianas e as associam às experiências de formação continuada que 

vivenciaram ao longo de sua trajetória na rede de ensino. O trabalho se desenvolveu em 

etapas interrelacionadas e complementares entre si, com o uso dos seguintes 

procedimentos: entrevistas, observação de inspiração etnográfica  e entrevistas de 

Autoconfrontação.  As contribuições dos estudos do cotidiano inspirados em Michel de 

Certeau, se constituíram como referencial para o aprofundamento das leituras da prática 

para além do óbvio, do explícito, do dito, mas incluindo o processo de construção e 

reconstrução, de negociação de interesses e conflitos e do posicionamento das docentes 

frente às estratégias. Utilizamos ainda o aporte teórico trazido pelos estudos da Clínica 

da Atividade, com os trabalhos de Yves Clot,  assim como o uso do procedimento de 

autoconfrontação, como metodologia de coleta de dados propulsora de uma reflexão do 

trabalhador sobre sua atuação. O estudo possibilitou-nos perceber que as construções 

das práticas docentes se dão pela via da fabricação e ressignificação, utilizando-se de 

seus esquemas operatórios, perceptivos, corporais, emocionais ou, ainda, relacionais e 

subjetivos, sedimentados no decorrer de sua vida. Verificamos que a forma como as 

professoras tomavam suas decisões no cotidiano da sala de aula demonstrava seus 

estilos, formas particulares de jogar com os gêneros profissionais. Percebemos, ainda, 

que as professoras utilizavam  de formas diferentes suas margens de manobra, em 

função também de um conjunto de saberes e experiências construídos de forma singular, 

por cada uma delas, Essas táticas de consumo, combinando elementos heterogêneos 

fabricavam procedimentos e ações de forte coerência pragmática, evidenciando 

prioritariamente suas relações com as experiências de formação continuada.   

Palavras-chave: Alfabetização – Práticas docentes – Cotidiano e sala de aula - 

Formação Continuada de Professores – Práticas de Alfabetização 



ABSTRACT 

 

This study aimed to understand the relationship between the daily construction 

of teaching practices in literacy and continuing education processes experienced by 

literacy teachers. In this perspective we seek: to observe the construction of literacy 

practices in everyday classroom; to identify in the routine of teachers work-related 

activities from the different axes of the teaching of Portuguese and how teachers justify 

their choices, analyzing how teachers connect their daily didactic choices to the 

experiences of continuing education they have experienced throughout their trajectory 

in the school network. The work was developed in interrelated and complementary steps 

along with the use of the following: interviews, ethnographic observation of inspiration 

and self-confrontation interviews. The contributions of studies of everyday life inspired 

by Michel de Certea, were constituted as a reference for the further development of 

reading practice beyond the obvious, the explicit and the said, but including the process 

of construction and reconstruction, trading and conflicts of interests and the positioning 

of teachers across the strategies. We also use the theoretical studies of the contribution 

brought by the Clinical Activity, with the work of Yves Clot, as well as the use of the 

self-confrontation procedure as a method for collecting driving data of a reflection of 

the worker about his performance. The study allowed us to realize that the constructions 

of teaching practices are given through manufacturing and reframing, using their 

operative, perceptual, physical, emotional, or even relational and subjective schemes, 

sedimented in the course of its life. We found that the way teachers made their decisions 

in everyday classroom demonstrated their styles, particular forms of play with the pros 

genres. We noticed also that the teachers used different forms of their room for 

maneuvering, as a function of a set of knowledge and experience built uniquely for each 

of them, These tactics of consumption, combining heterogeneous elements fabricated 

procedures and actions of strong pragmatic coherence, primarily emphasizing its 

relations with the experiences of continuing education. 

 

Keywords: Literacy - Teaching practices - Everyday and Classroom - 

Continuing Teacher Education - Literacy Practices 



RÉSUMÉ 

Cette étude visait à comprendre la relation entre la construction quotidienne de 

l'enseignement des pratiques en matière d'alphabétisation et d'éducation continue des 

processus vécus par les enseignants en alphabétisation. Dans cette perspective, nous 

cherchons à observer la construction des pratiques d'alphabétisation en classe tous les 

jours ; identifier, dans la pratique quotidienne des enseignants, les activités liées au 

travail selon les différents axes de l'enseignement du portugais et comment ceux-ci 

justifient leurs choix et d'analyser la façon dont les enseignants lient leurs choix 

didactiques quotidiens aux expériences de formation continue qu'ils ont vécu au cours 

de leur parcours scolaire. Le travail a été élaboré en étapes interdépendantes et 

complémentaires à travers l'utilisation des méthodes suivantes : entretiens, observation 

d’inspiration ethnographique et entretiens d'auto-confrontation. La contribution des 

études de la vie quotidienne inspiré de Michel de Certeau, ont servi de référence pour 

l’étude de la pratique des enseignants au-delà de l'évidence, de l’explicite, du déclaré, y 

compris le processus de construction et de reconstruction, la négociation et les conflits 

ainsi que le positionnement des enseignants à travers leurs stratégies. Nous utilisons 

également les théories issues de la clinique de l’activité, avec les travaux d'Yves Clot, 

ainsi que les entretiens d'auto-confrontation comme méthode de collecte de données 

permettant une réflexion du travailleur sur sa performance. L'étude nous a permis de 

mettre en évidence que les constructions de pratiques d'enseignement sont donnés à titre 

de fabrication et de recadrage, en utilisant des systèmes opérationnels, perceptifs, 

physiques, émotionnels, ou encore relationnels et subjectifs, sédimentés au cours de sa 

vie. Nous avons constaté que la façon dont les enseignants ont pris leurs décisions en 

classe tous les jours a permis d’entrevoir leurs styles, qui constituent des formes 

particulières de jouer avec le genre professionnel. Nous avons remarqué également que 

les enseignants utilisent différents modalités de leur marge de manœuvre, en fonction 

d'un ensemble de connaissances et de l'expérience unique accumulée par chacun d'entre 

eux, ces tactiques d’utilisation, qui combinent des éléments hétérogènes constitués de 

procédures et d’actions ayant une forte cohérence pragmatique, en mettant l'accent 

principalement sur leurs relations avec les expériences de la formation continue.  

Mots-clés: Alphabétisation - Les pratiques d'enseignement de tous les jours - et 

classe - continue des enseignants - Pratiques d'alphabétisation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há muito se vem discutindo que o acesso à escola não garantiu à grande parte da 

população brasileira a aprendizagem efetiva da leitura e da escrita nos seus usos sociais 

mais elementares. Paralelo a este cenário, presenciamos a proliferação de discursos, de  

naturezas diversas, que buscam a responsabilidade sobre tais insucessos. Esses 

discursos que chamamos de ‘caça às bruxas’, reforçado pela mídia e por interesses 

diversos, ora acusam o aluno, ora as famílias, ora a falta de investimento do poder 

público, ora os métodos de alfabetização, ora o professor,  de ser “a” razão de nossas 

crianças não aprenderem a ler na escola e avançarem na escolaridade sem terem, 

minimamente, consolidado a alfabetização. 

A qualidade do ensino é um fenômeno complexo e, segundo Freitas (2005 a), 

relaciona-se a fatores diversos, que compõem uma “matriz organizacional da escola”
1
, 

implicada nos limites e possibilidades de mudança organizacional.  A formação 

permanente dos professores é um dos elementos apontados por este autor na 

composição desta matriz. 

A partir da década de 1990, a pressão da academia e da sociedade pelo 

incremento das políticas educacionais no Brasil contribuiu fortemente para a ampliação 

do debate sobre as condições necessárias para assegurar o direito de crianças, jovens e 

adultos a aprendizagens consideradas imprescindíveis para o desenvolvimento de suas 

capacidades. É importante situar que nesse período da história um tanto recente do 

nosso país respirava-se os ares do advento da Constituição de 1988 e o delineamento da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), que reafirmavam o 

direito à educação e as incumbências do Estado para garanti-lo. De acordo com Freitas 

(2005 a, p.12) foi a partir dessa época que a temática da formação continuada de 

professores tornou-se uma questão socialmente problematizada. 

Evidentemente, a formação continuada de professores não pode estar 

desarticulada de uma política de melhoria da qualidade do ensino. Como afirma 

Imbernón (2009 a, p.10) “o contexto condicionará as práticas formativas e sua 

                                                 

1 Grifos do autor. 
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repercussão no professorado e, é claro, a inovação e a mudança”.  Tal argumento tem 

sido recorrente nas produções científicas recentes e parece estar ligado ao fato de que 

pensar a formação continuada implica em discutir as práticas pedagógicas que se 

configuram em nossas escolas e como são fabricadas e ressignificadas por seus 

autores/atores sociais.  Destacamos que não se pode desconsiderar, ainda, que “as 

concepções sobre o que ensinamos articulam-se aos modos como organizamos nossa 

tarefa de ensinar” (LEAL, 2006, p.73). 

Para quem vivencia os processos de Formação Continuada, quer  seja do lugar 

de professor, quer do lugar de formador, ou mesmo de formulador de proposta para 

esses fins, pode perceber a grande dimensão e a diversidade de perspectivas que 

inspiram esses processos. O envolvimento com as questões ligadas à alfabetização tem 

feito parte de nossa trajetória profissional desde o início da década de 1990, no trânsito 

entre a Psicologia e a docência nas séries iniciais do ensino fundamental.  Desde aquela 

época era possível estabelecer uma série de reflexões sobre essa etapa da vida escolar, 

baseada no confronto entre o olhar de professora – particularmente no que se referia à 

apropriação do sistema de escrita e aprendizagem da leitura – e o olhar de psicóloga, 

para os alunos de outras professoras encaminhados sob queixas genéricas de 

“dificuldades de aprendizagem” e “repetências sucessivas na mesma série”, o que se 

traduzia, invariavelmente, como estudantes não alfabetizados.   

As inquietações de muitas dessas professoras diante do fato de atribuírem aos 

alunos os insucessos, mas, ao mesmo tempo, se questionarem sobre a melhor forma de 

alfabetizar era um conflito evidente.  Paralelamente, buscávamos nos estudos 

individuais, nos momentos de planejamento, troca com pares e nas atividades de 

formação continuada, incrementar nossa prática de professora alfabetizadora
2
.  

Em 2006, participamos do planejamento e implantação de um projeto de 

intervenção pedagógica, numa rede pública de ensino, direcionado ao atendimento de 

crianças que estavam finalizando os ciclos iniciais da escolarização sem terem se 

                                                 

2
 Ao nos referirmos a professor(a) alfabetizador(a), consideramos especificamente, o docente que atua nos 

três anos iniciais do Ensino Fundamental, por ser esse o período considerado no Brasil, como um ciclo 

contínuo de alfabetização das crianças. Não desconsideramos que professores(as) de Educação e Jovens e 

Adultos são também alfabetizadores/as, bem como os dos 4º e 5º ano, que muitas vezes, também se 

envolvem na tarefa de alfabetizar ou ajudar seus alunos na consolidação de seu processo de alfabetização.  

Além disso, no presente estudo encontramos como sujeitos de pesquisa professoras, embora exista um 

número crescente de homens ingressando nesse nível de ensino, , por essa razão será frequente a 

referência à professoras alfabetizadoras. 
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apropriado da escrita e leitura. Por ter o trabalho desse grupo um caráter diferenciado, 

realizamos, ao longo de dois anos e meio, encontros mensais de planejamento e 

socialização de experiências com as professoras participantes do projeto, assim como 

encontros, também mensais, de estudo com assessoria de professores pesquisadores da 

Universidade Federal de Pernambuco – ligados ao Centro de Estudos em Educação e 

Linguagem.  Os relatos das docentes, chamadas “professoras alfabetizadoras”, 

apontaram importantes contribuições da formação oferecida não apenas para melhor 

qualificar sua atuação no projeto, como também para sua prática de sala de aula, 

levando-as a serem, constantemente, solicitadas a contribuir com colegas da escola, 

socializando as atividades e sequências didáticas planejadas, jogos, instrumentos de 

diagnose e de registro/acompanhamento utilizados em sua atividade de alfabetizadora.  

A observação desse grupo e algumas constatações empíricas nos levaram a pensar na 

especificidade de uma formação continuada para professores que atuam na 

alfabetização. 

A partir dessas observações e solicitações de aprofundar tal discussão e da 

atuação na formação continuada de professores, bem como influenciada pela convicção 

de que nossas crianças das redes públicas de ensino, assim como outras crianças de 

classes mais privilegiadas, têm o direito de serem alfabetizadas nessa fase da 

escolarização,  foi se solidificando o interesse em desenvolver estudos e pesquisas nesta 

área.  

A coordenação de processos de formação continuada e observação de seus 

desdobramentos nas escolas, no relato da prática de professores/as, nas trocas entre 

pares, na socialização de experiências e atividades desenvolvidas, nos fizeram refletir 

cada vez mais sobre as especificidades desse grupo de professoras que têm em suas 

turmas o locus privilegiado para promover a alfabetização.  

No estudo que ora apresentamos, reafirmarmos o interesse em debruçar nossa 

atenção sobre a construção de boas práticas de alfabetização.  Deste modo tivemos 

como objetivo compreender as relações entre a construção cotidiana de práticas 

docentes na alfabetização e os processos de formação continuada vivenciados por 

professoras alfabetizadoras.  Nessa perspectiva, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

Observar a construção de práticas de alfabetização no cotidiano de sala de aula; 
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Identificar, na rotina das professoras, as atividades relacionadas ao trabalho nos 

diferentes eixos do ensino da LP e a forma como as professoras justificam suas 

escolhas; 

Identificar as experiências de formação continuada vivenciadas pelas 

professoras; 

Caracterizar os programas institucionais de formação continuada oferecidos nos 

últimos dez anos na rede municipal de ensino em que o estudo se desenvolveu; 

No primeiro capítulo deste trabalho discutimos aspectos da construção sócio-

histórica da alfabetização e as mudanças das práticas ao longo da história. Iniciamos o 

capítulo tratando das interfaces entre alfabetização e escolarização, destacando as 

mudanças das demandas sociais por esses dois processos interrelacionados.  Em seguida 

discutimos a formação continuada de professores alfabetizadores, suas tendências nas 

últimas décadas, a produção científica em torno da questão e as especificidades do 

ensino na alfabetização e na formação de seus professores.  Por fim, no mesmo capítulo, 

desenvolvemos uma discussão sobre as práticas docentes na alfabetização e as 

(re)construções que professores precisam fazer no seu cotidiano de sala de aula. 

Buscando o apoio nos estudos do cotidiano, particularmente em autores que o trazem 

para o cenário da educação escolar – como Michel de Certeau, Elsie Rockwell, Anne-

Marie Chartier, entre outros – tecemos nosso texto com o interesse pelo olhar dos 

sujeitos que constroem (inventam e fabricam) cotidianamente táticas que lhes assegure 

o desenvolvimento de boas práticas e a consequente aprendizagem das crianças. 

No segundo capítulo procuramos detalhar os procedimentos metodológicos 

adotados em nosso estudo e o contexto em que se desenvolveu a pesquisa. Os percursos 

(e etapas) trilhados foram descritos no que se refere à caracterização dos sujeitos e 

critérios utilizados para sua escolha, Descrevemos e justificamos, também neste 

capítulo, os instrumentos utilizados na geração dos dados para análise: entrevistas, 

observação do cotidiano da sala de aula e entrevistas de autoconfrontação e os 

referenciais utilizados para a análise desses dados. Tendo em vista a necessidade de 

contextualizar melhor alguns aspectos recorrentes na fala das professoras, finalizamos o 

capítulo dedicando um espaço para situar o leitor em relação à elaboração da Proposta 

Curricular e os Processos de Formação Continuada na rede municipal de ensino de 

Camaragibe. Focalizando a questão da característica que nos levou à escolha desta rede 
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de ensino, fizemos uma descrição dos programas de formação voltados para a 

alfabetização e ensino da língua, no período entre os anos 2000 a 2012.   

O terceiro capítulo apresenta os resultados da pesquisa, articulando, em três 

sessões que se completam, os aspectos que conseguimos apreender das práticas e das 

falas das professoras sobre a construção destas no cotidiano de suas salas de aula. Ao 

apresentarmos os contatos iniciais, inserimos também a análise das primeiras entrevistas 

no sentido se evidenciar o que as professoras diziam sobre a construção de suas práticas 

como alfabetizadoras. Foram elementos constitutivos desta análise, aspectos como: o 

início na docência, experiências profissionais em educação; experiência de formação 

continuada destacadas como fundamentais; elementos da prática apontados 

explicitamente como apropriações das formações; aprendizagem com os pares; relação 

com a Proposta Curricular do Município; relação com o livro didático e outras 

experiências formativas que destacaram ao longo das entrevistas iniciais e primeiros 

contatos conosco. 

Ainda no terceiro capítulo, como segundo ponto, focalizamos as categorias de 

análise que emergiram das observações do cotidiano de sala de aula de cada uma das 

professoras, suas rotinas e o que observamos na construção de suas práticas cotidianas 

contemplando os eixos do ensino da língua (apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética, leitura, produção de textos e oralidade). A partir desses elementos, 

analisamos, por fim, as entrevistas de autoconfrontação com as professoras, no sentido 

de discutir, diante da exibição de cenas frequentes em suas rotinas, como estas 

profissionais analisam as construções de suas práticas e a que as relacionam. 

Nas Considerações finais, tendo como pressuposto a concepção de que tais 

(re)construções se dão pela via da fabricação e ressignificação, utilizando-se de seus 

esquemas operatórios, perceptivos, corporais, emocionais ou, ainda, relacionais e 

subjetivos, sedimentados no decorrer de sua vida, verificamos que a forma como as 

professoras construíam suas práticas, decidiam e improvisavam no cotidiano da sala de 

aula, faziam desdobramentos, articulavam concepções teóricas, etc, demonstraram seus 

estilos, formas particulares de jogar com os gêneros profissionais, de usar seus scripts 

em diferentes situações. 

Percebemos que as professoras utilizavam  de formas diferentes suas margens de 

manobra, em função também de um conjunto de saberes e experiências construídos de 
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forma singular, por cada uma delas, Essas táticas de consumo, combinando elementos 

heterogêneos fabricavam procedimentos e ações de forte coerência pragmática. Nesse 

movimento tático, apontaram , na maneira como suas práticas foram construídas e como 

seus autora/atores falaram delas, suas relações com as experiências de formação 

continuada. 
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CAPÍTULO 1 

A CONSTRUÇÃO DAS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES 

 

Discutiremos neste primeiro capítulo, como os estudos sobre alfabetização de 

crianças foram se configurando historicamente, a partir de demandas sociais, situando 

assim nossa inserção em tal campo na construção deste trabalho, à medida que 

delimitamos o universo conceitual em que se insere nosso objeto de estudo.  A 

abordagem dos diferentes autores sobre as práticas de alfabetização e suas 

transformações, ao mesmo tempo que denotam mudanças de concepções, posturas  

teóricas assumidas, equívocos e querelas, nos levaram à discussão sobre os processos 

formativos dos professores que atuam nesta etapa da escolaridade e a construção 

cotidiana de suas práticas de sala de aula. 

Inicialmente buscamos realçar o contexto histórico de expansão da demanda por 

alfabetização e crescimento do sistema de educação escolar.  A partir desta discussão, 

pensamos nas especificidades de ser alfabetizador e empreendemos então uma discussão 

sobre a formação continuada de professores alfabetizadores relacionando-a ao que se 

tem chamado nos últimos anos de saberes docentes. A partir destas perspectivas e 

servindo-nos do referencial teórico que embasa os estudos sobre o cotidiano, 

analisaremos as práticas pedagógicas como construções cotidianas, na perspectiva de 

Michel de Certeau e autores que nele se embasaram, considerando que a realidade 

escolar aparece sempre mediada pela atividade cotidiana, pela apropriação, elaboração 

refuncionalização ou repulsa que os sujeitos individuais levam a cabo. (ROCKWELL e 

EZPELETA, 2007, p.142). Neste caso, reafirmamos que estudar alfabetização e 

escolarização, mesmo tentando reconstruir estes conceitos historicamente, é um estudo 

dos usos que delas fazemos ao longo do tempo. 

1.2 As práticas escolares de Alfabetização: construções sócio-históricas 

A construção sócio-histórica do conceito de alfabetização está inserida em um 

contexto de influências que vai desde o processo de mudanças nas configurações do 

mundo do trabalho e expansão da escolarização às diversas teorizações nas ciências 

ligadas à educação, particularmente na Psicologia e na Linguística. 
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Diversos estudiosos da alfabetização destacam, como o faz Chartier (1998), que 

“a alfabetização não é uma realidade fora da história. Por trás daquilo a que se chama 

‘saber ler’ estão competências específicas de cada época”. De certa forma, as demandas 

em torno da alfabetização aparecem intrinsecamente relacionadas às representações de 

leitura e escrita que a própria escola, enquanto instituição, historicamente ajudou a 

forjar. Nesse sentido, são importantes as colocações de Lahire a respeito da ideia de ler 

e escrever, assim como da “imperceptibilidade” de certas “práticas de leitura”, 

“imemoriabilidade” e ao mesmo tempo, “indeclarabilidade” dessas em pesquisas 

culturais. 

Assim, nas representações comuns, foi a escola que conseguiu impor sua 

concepção do que é “ler” e do que é “escrever”. Foi porque a escola criou a 

equivalência dos termos “escrever” e “redigir” que hoje os pesquisados só 

podem ouvir a pergunta “você escreve?” como uma pergunta do tipo: “você 

redige textos?”, situando imediatamente o campo das respostas do lado das 

letras, dos textos literários ou do diário. No entanto, a maior parte das escritas 

domésticas (listas, pequenos recados, lembretes, livros de contas...) são 

escritas a-textuais e muitas vezes desprovidas de qualquer sintaxe (e que 

ainda por cima, estão inseridas em quadros de atividades mais amplas) 

(LAHIRE. 1998, p.22). 

De acordo com Cook-Gumperz (1991), são complexas as questões que 

envolvem qualquer tentativa apropriada para se definir alfabetização. Fato inegável, 

porém, é o caráter de indicador social e econômico em que se convertem os “índices” de 

alfabetização em qualquer lugar do mundo.  Estas taxas de alfabetização, que nos 

últimos anos assumiram grande importância, foram registradas apenas nos últimos cem 

anos. A autora ressalta,  que a mudança a partir do século XVIII não foi do total 

analfabetismo para a alfabetização, mas sim de uma multiplicidade de alfabetizações, 

com uma diversidade de finalidades para diferentes grupos da sociedade, até uma noção 

de alfabetização escolar única do século XX.  

As taxas de alfabetização, na verdade, são vistas como indicadores da saúde 

da sociedade e como um barômetro do clima social.  Em consequência, o 

analfabetismo assume um significado simbólico, refletindo um 

desapontamento não apenas com o funcionamento do sistema educacional, 

mas com a própria sociedade (COOK-GUMPERZ, 1991, p.11). 

A escolarização cristã no século XVII, cujo interesse era centrado na catequese, 

é considerada por Chartier (2000) e outros estudiosos como um elemento que 

impulsionou o crescimento do ensino coletivo.  Esta forma de pensar o ensino acabou 

gerando a necessidade de métodos que permitissem ensinar a ler, destacando que a 

inovação em relação à leitura era, então, permitir que um número cada vez maior de 
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crianças aprendesse a ler, cada vez melhor, e num espaço de tempo cada vez mais curto, 

destaca a autora. 

Ainda segundo Chartier, em meio ao contexto religioso no final do século XVII, 

surge o método simultâneo que divide a turma em níveis, as crianças iniciantes leem em 

quadros pregados nas paredes, letras, depois sílabas, em conjunto ou uma de cada vez.  

O método de La Salle vem propor um protótipo de programa de alfabetização dividido 

em nove tipos de lições nas escolas cristãs: o cartaz do alfabeto, o cartaz das sílabas, o 

silabário (cartilha das sílabas), o primeiro livro, o segundo livro (para os que sabem 

soletrar), o terceiro livro (aprender a ler com pausas), o saltério, a civilidade (regras de 

conduta), as cartas escritas à mão. Havia um controle da progressão do ensino, para que 

as crianças seguissem as nove turmas. Era apenas na última turma que se abordava 

textos úteis, aqueles que os operários, artesãos e comerciantes das cidades iriam 

encontrar na vida social. Os benefícios sociais da alfabetização eram usados como 

argumentos para convencer os pais da necessidade da escolarização. A concepção de 

aprendizagem girava em torno da memorização.  

O século XVIII, de acordo com Chartier (2000) é marcado ainda pelas 

discussões sobre a alfabetização em torno de uma questão: ensinar a leitura ou ensinar 

pela leitura? A polêmica entre Rousseau e Locke, marcaram em especial este período. 

Por um lado, Locke argumentava em relação à necessidade de que a criança tivesse 

meios para aprender a ler, considerando assim, que qualquer método seria bom.  

Propunha a junção de vogais e consoantes, formando sílabas que a criança deveria ler 

para ganhar pontos, com jogos de cartas, ligando uma imagem e uma palavra a uma 

letra-som. Rousseau, por sua vez, argumentava contra as invenções para ensinar a ler 

precocemente. Assim, no momento em que os preceptores do sec. XVIII buscavam 

alfabetizar muito cedo as crianças (antes de cinco anos), Rousseau propunha retardar a 

aprendizagem. 

É interessante observar que fatores diversos conduziram à associação do ensino 

da leitura com o ensino da escrita.  Chartier (2007a, p.113) salienta que essas eram 

práticas separadas, muitas vezes justificada pelo argumento de que se a criança 

aprendesse a escrever sem saber minimamente ler, ela se desinteressaria da leitura.  

De fato, foram encontrados numerosos procedimentos já inventados na 

educação preceptoral do século XVIII, mas o contexto do trabalho coletivo 

obrigava, de alguma forma, a reinventá-los e sobretudo a testar aqueles que 
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poderiam, ao mesmo tempo, aliviar o aluno e o mestre  (CHARTIER, 2007a, 

p.113). 

Sob a forma de livretos de venda ambulante e de baixo custo e, portanto 

acessível aos populares, os abecedários iam se propagando na França, entre o público 

em geral, no século XVIII, destaca Chartier (2007a). De acordo com a autora, os 

primeiros abecedários surgiram no século XVI e tinham forte cunho religioso (cristão), 

incluindo preces em latim, listas de sílabas (em alguns casos com consoantes em preto e 

vogal em vermelho) e algumas vezes um quadro com o alfabeto. Havia nesses 

abecedários uma progressão controlada do ensino que caracterizava também o trabalho 

de algumas ordens religiosas dedicadas ao ensino e à catequese em meios populares, 

cuja tendência ao ensino coletivo ia se fortalecendo gradativamente. Desse modo, 

assegurava-se uma permanência mínima de três anos das crianças enquanto se 

preparava cristãos para a comunhão.  

A mudança histórica nas opiniões sobre a alfabetização no último século está 

diretamente relacionada às mudanças nas demandas sociais que citamos anteriormente. 

Entretanto, é inegável que historicamente, a guerra entre os métodos remonta à 

proliferação dos abecedários e manuais de alfabetização, de forma crescente a partir do 

século XVII, como destaca Chartier (2007a, p.97).  Para a autora, os manuais refletiam 

os debates teóricos da época, tanto em relação aos métodos com ou sem soletração, 

método silábico mais tarde, método global, assim como no que se refere ao ensino de 

modo individual e coletivo. Em relação a este último ponto, no Brasil esses diferentes 

modos de organização do ensino ficaram conhecidos como métodos individual, 

simultâneo e mútuo (2007a, p.88). 

A escola do século XIX, seguindo a tendência da educação preceptoral do século 

anterior, fez da leitura precoce a condição sine qua non de todas as outras 

aprendizagens, segundo Chartier (2007). Aparecem e multiplicam-se livros abordando 

métodos de leitura com ou sem soletração, método de leitura-escrita, chamados às vezes 

de método de ensino simultâneo de leitura e escrita, que não utilizavam mais soletração. 

A autora destaca que surgiram nesta época novos manuais de leitura (as cartilhas) 

marcando uma forma de pensar que aprender a ler e escrever (e depois contar) com 

“método” era possível. Chartier e outros estudiosos da História da Alfabetização 

destacam que o advento de novos instrumentos, como a ardósia e a pena de metal, 

alterava também a situação do ensino, que já se consolidava como coletivo. Com os 
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novos materiais, as letras, palavras e pequenas frases passavam a ser copiadas, 

possibilitando o ditado, que respondia à necessidade de verificar se a memorização 

havia ocorrido.  Também contribuíram, nesse sentido, as gradativas mudanças no 

mobiliário, possibilitando o apoio mais adequado para serem colocados o material 

individual: livro, caderno, pena e tinteiro. As lições ler/dizer e exercícios de 

ler/escrever, prevaleciam e o que se impunha era o método silábico (dizer a sílaba sem 

soletração). 

Seguindo uma linha do tempo, o século XX configurou-se como a era dos novos 

debates teóricos, didáticos e psicológicos sobre a leitura e seu ensino, questionamento 

entre inovação e tradição, salienta Chartier (2007 a). A preocupação passa a centrar-se 

no que se chamou de “iletrismo” em vez do analfabetismo, tendo em vista as 

dificuldades de pessoas ditas “alfabetizadas” frente a situações que exigissem, por 

exemplo, a leitura com compreensão. A mesma discussão sobre analfabeto funcional 

chega à Europa, Grã-Bretanha e outros. Explicações diversas atribuem os “fracassos” a 

défict intelectual dos alunos, mas também a questões sociais, à incompetência dos 

professores e aos métodos de leitura.  Os inovadores defendiam que a alfabetização 

devia contar com uma abordagem apoiada na compreensão – método do 

reconhecimento visual das palavras que se baseava na percepção “global” das formas, 

defendido por Dewey. 

Nos Estados Unidos, o método whole-word é questionado levando à volta do 

método fônico. Na França, a dislexia é responsabilizada pelo fracasso escolar na leitura 

e o método global é o bode expiatório.  Depois da relação fracasso na alfabetização e as 

origens sociais, os métodos silábicos ou mistos (centrados no código) são 

responsabilizados pelos fracassos em leitura. Os novos métodos centravam-se na 

compreensão (Métodos analíticos) enquanto os Estados Unidos adotava o método 

fônico. As exigências escolares e sociais em leitura cresciam e a escola deveria, então,  

iniciar todas as crianças a todos os usos da leitura, sociais e escolares, utilitários e 

cultivados, lúdicos e instrutivos, conforme Chartier (2007a). 

No Brasil, a história da alfabetização, a exemplo de outros países, também 

aparece muito relacionada à história dos métodos de ensino da leitura e da escrita. 

Mortatti (2006) destaca que, em nosso país, essa história tem sua face mais visível na 

disputa entre esses métodos, especialmente desde o final do século XIX, que 
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relacionava “antigas” e “novas” explicações para um mesmo problema: a dificuldade 

das crianças em aprender a ler e a escrever, especialmente na escola pública.  

(...) essas disputas em torno dos métodos de alfabetização vêm engendrando 

uma multiplicidade de tematizações, normatizações e concretizações, 

caracterizando-se como um importante aspecto dentre os muitos outros 

envolvidos no complexo movimento histórico de constituição da 

alfabetização como prática escolar e como objeto de estudo/pesquisa 

(MORTATTI, 2006, p.2). 

Por outro lado, não se pode desconsiderar, de acordo com Braslavsky (1998), 

que grande parte dos métodos se desenvolveu antes mesmo da configuração de outras 

ciências que colaboraram e colaboram com a Pedagogia, impulsionados por uma 

crescente necessidade que o meio social promovia em torno do ato de ler e de escrever. 

[...] é preciso destacar que os métodos nasceram nas salas de aula. Em todos 

os casos foram o produto da criatividade dos professores e por eles foram 

aperfeiçoados, através de sucessivas experiências que visava responder às 

demandas crescentes de uma população que enfatizava sua necessidade de 

aprender (BRASLAVSKI, 1998, p. 44). 

A associação entre escola e alfabetização, entretanto, tem sido cada vez mais 

questionada, não apenas em nosso país, como salienta Mortatti (2000, p. 297), sendo 

apontadas as ambiguidades de seus efeitos e as novas ilusões daí decorrentes. De acordo 

com Cook-Gumperz, os debates sobre os usos da alfabetização começaram a ser 

ventilados na década de 1960, em parte como resultado da crescente demanda para que 

a escolarização realizasse todas as formas de mudanças sociais e da frustração 

resultando quando esta, em muitos aspectos, deixava de fazê-lo. 

A respeito das mudanças nas concepções de alfabetização no Brasil, Morais 

(2012, p. 14) destaca que mudanças radicais ocorreram nesse sentido, exemplificando 

que na década de 1950, no Brasil, alguém que sabia assinar o próprio nome era 

considerado alfabetizado, ao passo que hoje são cobradas dos recém-alfabetizados 

capacidades como ler, compreender e produzir pequenos textos.   

 O contexto do fenômeno brasileiro da “desinvenção da alfabetização” e a busca pela 

sua reinvenção 

Na área de alfabetização, no Brasil, é importante destacar, como Albuquerque, 

Morais e Ferreira (2008, p.3), que encontramos nas duas últimas décadas uma 

verdadeira "revolução" das expectativas elaboradas por instâncias [externas à escola –  

ministérios, editoras]”.  Em 1989, Magda Soares, em estudo publicado pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a respeito do 



23 

 

estado do conhecimento sobre alfabetização no Brasil, destacava que naquela década 

(de 1980) havia uma forte presença dos estudos de Piaget e da Psicologia Genética nos 

meios acadêmicos e uma grande discussão sobre a viabilidade (ou não) do uso de 

determinados métodos. Tal discussão era reforçada pelo argumento advindo das 

próprias pesquisas acadêmicas da época que apontavam a ineficácia dos métodos no 

combate ao fracasso escolar e a necessidade da melhoria da qualidade do ensino. 

Paralelamente, as discussões sobre alfabetização foram cercadas por outras discussões, 

não menos importantes, que apontavam para uma necessidade de se rever antigas 

crenças e concepções (de criança, de processo de ensino-aprendizagem, da relação 

professor-aluno, entre outras).  

Estudiosos da questão, como Soares (2003) e Morais (2012), nos apontam que, 

também por volta da década de 1980, posturas teóricas sobre a alfabetização foram 

bastante questionadas e revistas, com a introdução dos trabalhos de Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky, em torno da Psicogênese da Língua Escrita, que passaram a considerar 

a natureza da escrita como sistema notacional e o processo de construção da criança 

sobre esse sistema. Sabe-se hoje, que, com tal perspectiva teórica, abriram-se novos 

caminhos para o ensino da notação alfabética. 

 A segunda metade da década de 1980 recebeu ainda a forte influência de 

disciplinas ligadas à linguística, que defendiam que o ensino deveria contemplar 

práticas reais de leitura e produção de textos.  Assim, as discussões sobre a 

alfabetização e o ensino da língua começaram a voltar-se para um novo conceito, o de 

“letramento” - perspectiva segundo a qual o indivíduo precisa apropriar-se da leitura e 

da escrita e fazer uso social delas. A mistura dos conceitos de Alfabetização e 

Letramento, de acordo com Soares (2004) levou a uma “perda da especificidade, 

fenômeno que Magda Soares (2004) denominou de “desinvenção da alfabetização”. A 

esse respeito, Morais (2012, p.14) enfatiza que criou-se uma “hegemonia do discurso do 

letramento”, na qual educadores e estudiosos da alfabetização defendiam não ser 

necessário o ensino sistemático da escrita alfabética, sob o argumento de que os alunos 

aprenderiam de forma natural se vivenciassem, diariamente, situações em que lessem e 

produzissem textos.  

Com a chegada de novas perspectivas teóricas (psicogênese da escrita, na 

psicologia; teorias da enunciação e do discurso, na linguística), que punham 

em xeque os velhos métodos de alfabetização, muitos educadores passaram 

não só a questionar e negar o uso de tais métodos, o que nos parece muito 
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acertado, mas apostar numa “alfabetização sem metodologia”, sem um plano 

de atividades intencionalmente concebidas para ensinar a escrita alfabética” 

(MORAIS, 2012, p.24). 

Tal postura, decorrente de uma leitura equivocada da Teoria da Psicogênese da 

Escrita, é apontada por Morais (p.24) como um “fenômeno bem brasileiro” que teria 

criado uma “ditadura do texto” repudiando o trabalho com unidades menores (palavras 

ou sílabas).  É inegável o impacto de tais formulações teóricas, no campo da 

alfabetização, que ficou um tanto conturbado, tendo em vista que uma teoria de 

aprendizagem não pode ser confundida com uma proposta de ensino (CHARTIER, 

2007), como aconteceu nos anos que se seguiram à divulgação dos estudos de Ferreiro e 

Teberosky, particularmente no Brasil. 

Subjacente a essa excomunhão do ensino sistemático da escrita está a ideia de 

que a criança “descobre”, por sua própria conta, como funciona a escrita alfabética, o 

que resultou numa forte rejeição ao ensino sistemático e planejado, na negação dos 

velhos métodos (também ineficazes) e na proliferação do que Morais chamou de 

“alfabetização sem metodologia”.  A própria Magda Soares explicita o que chamou de 

desinvenção: 

O neologismo desinvenção pretende nomear a progressiva perda de 

especificidade do processo de alfabetização que parece vir ocorrendo na 

escola brasileira ao longo das duas últimas décadas. Certamente essa perda de 

especificidade da alfabetização é fator explicativo – evidentemente, não o 

único, mas talvez um dos mais relevantes – do atual fracasso na 

aprendizagem e, portanto, também no ensino da língua escrita nas escolas 

brasileiras, fracasso hoje tão reiterada e amplamente denunciado (SOARES, 

2004, p. 8). 

Segundo a autora, esse fenômeno da desinvenção teve como consequência uma 

nova modalidade de fracasso escolar: o precário nível de domínio da língua escrita em 

ciclos ou séries em que já deveria ter sido alcançado. A autora propõe uma distinção 

entre alfabetização e letramento que preserve a peculiaridade de cada um desses 

processos e ao mesmo tempo afirma sua indissociabilidade e interdependência. Ao 

caracterizar o momento atual como uma revisão necessária a um processo de reinvenção 

da alfabetização, alerta para que essa ideia não seja associada à volta a paradigmas do 

passado. O que é proposto por Soares (2004, p. 9) relaciona-se à “recuperação da 

especificidade da alfabetização em suas múltiplas facetas, e sua integração com o 

processo de letramento.”   

Morais (2012, p.25), assim como Magda Soares, considera a urgência de 

“reinventarmos” o ensino da leitura e da escrita, sem que, com isso, se esteja 
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defendendo o ressurgimento de velhos métodos fônicos e silábicos, a exemplo de alguns 

“programas de correção de fluxo” ou materiais supostamente novos, reeditando as 

velhas cartilhas silábicas e fônicas, apresentadas como a salvação para o fracasso das 

escolas (particularmente as da rede pública) em alfabetizar. A respeito dos citados 

programas de correção de fluxo, o autor esclarece que estes assumem um caráter de 

remediação, propondo-se a atender os alunos que até o final do 3º ano não conseguiram 

se alfabetizar e, curiosamente, não receberam nenhum atendimento antes de chegar a tal 

sentença que sacramenta seu fracasso só ao final do ciclo que deveria alfabetizá-lo. 

Tanto no Brasil quanto no exterior, os estudos sobre a aprendizagem do sistema 

de notação alfabética e de uma perspectiva construtivista de ensino têm a concorrência 

direta daqueles que consideram tal aprendizagem como um mero processo de 

associação de grafemas a fonemas, a partir de informações prontas, oferecidas pelo 

adulto ao aprendiz, salienta Morais (2012, p. 22). 

Com a grande divulgação, em nosso país, da teoria da psicogênese da escrita, 

outra grande confusão criada foi a tendência a associá-la ao termo “construtivismo”.  

Segundo Morais,  

infelizmente, no jargão pedagógico e no senso comum, “construtivismo” se 

tornou uma palavra-ônibus, que pode exprimir desde os princípios de 

“pedagogias do laissez-faire” ou de “pedagogias que só valorizam a 

descoberta espontânea dos alunos”, até formas travestidas do que há de mais 

transmissivo e tradicional na história das escolas repressoras desse planeta 

(MORAIS, 2012, p. 45). 

A amplitude do conceito de construtivismo não permite resumi-lo a uma teoria 

da aprendizagem do sistema de escrita alfabética ou a uma única teoria psicológica. 

Morais argumenta que não se pode falar em “construtivismo” no singular. Nesse 

sentido, Morais (2010, p. 23) destaca a variedade de propostas didáticas de 

alfabetização formuladas por estudiosos brasileiros e estrangeiros, que embora 

inspiradas no construtivismo “mostram o quanto tais didáticas não representam uma 

religião com escrituras sagradas únicas”.   

 Para os que querem vender seus programas e métodos pseudo-redentores da 

alfabetização, acusando como causador do fracasso do ensino da leitura e da escrita esse 

amplo e genérico “construtivismo”, serve para ser apontado como um “mal” que 

assolou o país.  Esses pacotes (programas e “métodos”) trazem implícito o controle 

externo do trabalho pedagógico.  Entram nesse filão os projetos mirabolantes ditos de 
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“correção de fluxo”, “aceleração do ensino” e similares, os kits editoriais ou velhos 

métodos maquiados como descobertas revolucionárias.  Todos têm, no mínimo, um 

traço em comum: reduzem o papel do professor a mero executor de uma metodologia 

predeterminada, com rígido controle da progressão do ensino e avaliações que 

demandam registros burocráticos e pré-moldados, que dispensam a criticidade do 

profissional professor. 

No imbricado processo de caça às bruxas responsáveis pelo dito ‘fracasso da 

alfabetização’ no país, destaca-se, particularmente, que alguns adeptos de uma 

perspectiva fonológica relacionaram a capacidade de reflexão metalinguística da criança 

ao sucesso ou insucesso na alfabetização. Tais questões têm sido o centro de fortes 

debates hoje, não apenas no cenário acadêmico como nos cenários de formulação de 

políticas públicas de educação em sua íntima relação com o mercado editorial e algumas 

tentativas de “ressuscitar” velhos métodos, como salienta Morais (2012), mesmo 

quando esses se mostram como uma “panaceia”, usando palavras de Braslawski (1998). 

Nesse sentido, Morais (2012, p.84) nos lembra que  “só na década de 1970 

começamos a pensar sobre as relações entre consciência fonológica e alfabetização”.  O 

autor ressalta que a chamada “consciência fonológica” é, na realidade uma “grande 

constelação” de habilidades relacionadas à reflexão sobre os segmentos sonoros das 

palavras e não algo que “se tem ou não”. Em outro estudo, Morais juntamente com 

Albuquerque e Ferreira (2008), discutem que numerosas pesquisas psicolinguísticas 

examinaram a relação entre habilidades de consciência fonológica e o êxito na 

alfabetização apontando a necessidade de promover na escola, desde a etapa de 

educação infantil, oportunidades de reflexão sobre as palavras como sequências de 

segmentos sonoros.   

Após um período de relativização e revisão destas posturas, duas questões de 

natureza didática passaram a aparecer nos textos acadêmicos e curriculares sobre 

alfabetização e sobre ensino da língua visando orientar a ação docente: a importância de 

considerar a alfabetização um processo de apropriação (reconstrução, do ponto de vista 

cognitivo) do SEA e a necessidade de considerá-la também como prática de letramento 

ou imersão na cultura escrita (ALBUQUERQUE, MORAIS E FERREIRA. 2008,  p.4). 

É inegável, porém, que alfabetização e letramento são processos 

interdependentes e específicos, como destaca Magda Soares (2004). Assim, segundo a 
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autora, o ideal seria alfabetizar letrando, o que significa garantir a especificidade da 

alfabetização ao mesmo tempo em que se deve inserir as crianças, desde cedo, nas 

diferentes práticas de leitura e escrita.    

(...) é preciso reconhecer a possibilidade e necessidade de promover a 

conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, 

integrando alfabetização e letramento, sem perder, porém, a especificidade de 

cada um desses processos, o que implica reconhecer as muitas facetas de um 

e outro e, consequentemente, a diversidade de métodos e procedimentos para 

ensino de um e de outro, uma vez que, no quadro desta concepção, não há 

um método para a aprendizagem inicial da língua escrita, há múltiplos 

métodos, pois a natureza de cada faceta determina certos procedimentos de 

ensino, além de as características de cada grupo de crianças, e até de cada 

criança, exigir formas diferenciadas de ação pedagógica (SOARES, 2004, p. 

16). 

Morais (2003) enfatiza que, se queremos alfabetizar numa perspectiva de 

letramento, devemos proporcionar sistematicamente a apropriação da notação da escrita 

e do seu uso social real pela criança a fim de garantir que elas se tornem 

autonomamente letradas, exercitando a capacidade de ler e escrever textos com as 

características e finalidades que as pessoas letradas utilizam em nossa sociedade. 

As especificidades no trabalho de alfabetização, que permitam às crianças 

instrumentalizar-se para “desvendar a esfinge” – parafraseando Morais (2012) ao se 

referir à compreensão do Sistema e Escrita Alfabética (SEA) -   incluem a compreensão 

das propriedades do alfabeto como sistema notacional e de seu funcionamento que só 

muito  recentemente vêm sendo apontada por autores diversos como uma necessidade a 

ser enfrentada pelo ensino na alfabetização. Dito em outras palavras, existem princípios 

gerais do nosso Sistema de Escrita Alfabética (SEA) que o alfabetizando (criança ou 

adulto) precisa dominar para, de fato, alfabetizar-se. Em diferentes trabalhos (MORAIS, 

2005, 2010 E 2012; LEAL, 2005 e MORAIS 2010) estudiosos da questão buscaram 

sistematizar esses princípios ou propriedades (incluindo regras e convenções), que o 

aprendiz precisa compreender e internalizar.  Optamos aqui pela versão mais recente, 

apresentada por Morais (2012, p. 51). 
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Quadro 1. Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) que o aprendiz precisa 

reconstruir para se tornar alfabetizado (MORAIS, 2012, p. 51). 

1. Escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório 

finito e que são diferentes de números e de outros símbolos; 

2. As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em sua 

identidade (p,q,b,d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p); 

3. A ordem das letras no interior das palavras não pode ser mudada; 

4. Uma letra pode se repetir no interior das palavras, ao mesmo tempo em que 

distintas palavras compartilham as mesmas letras; 

5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições  no interior das palavras e 

nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras; 

6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e 

nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que 

substituem; 

7. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que 

pronunciamos; 

8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor 

sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra; 

9. Além das letras, na escrita de palavras usam-se, também, algumas marcas 

(acentos) que podem modificar o som das letras ou sílabas onde aparecem; 

10. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais (CV, 

CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...) mas a estrutura predominante no 

português é a sílaba CV (consoante-vogal), e todas as sílabas do português 

contêm, ao menos, uma vogal. 

 

As discussões que se travam sobre as práticas pedagógicas na alfabetização 

recebem matizes diversas, mas em geral são permeadas pelos debates em torno da 

didática neste nível de escolaridade e das concepções de ensino que norteiam decisões 
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diversas na área, inclusive as que se referem à escolha (ou não) de métodos de 

alfabetização. De acordo com Morais (2010, p.23), observa-se nas discussões sobre o 

fracasso da alfabetização das crianças nas escolas brasileiras, uma polarização dos 

debates em torno da defesa de métodos. O autor destaca que tal querela falseia a 

realidade e contribui pouco para um enfoque sério do problema. Resultados de 

avaliações em larga escala, (internacionais, nacionais, internas ao próprio sistema de 

ensino – estadual ou municipal) repetem em seus resultados o baixo desempenho dos 

alunos brasileiros no processo de alfabetização. Direta ou indiretamente, os baixos 

resultados nessas avaliações escala têm mobilizado discussões que os associam a 

políticas relativas à formação dos professores (quanto à fragilidade ou ausência destas),  

reforçadas por uma pressão da mídia e editores de materiais didáticos para a escolha 

“do” método mais adequado para alfabetizar.   

Outro aspecto que não pode ser deixado de lado é o destaque dado ao papel 

historicamente atribuído ao livro didático no contexto da alfabetização, pode ser uma 

das diversas fontes para se reconstruir a história da alfabetização e da leitura no Brasil 

como salientam  Maciel e Frade (1998, p. 546).  De acordo com as autoras, os primeiros 

livros de alfabetização, sobretudo as cartilhas, são representativos das práticas e ideários 

pedagógicos, assim como das práticas editoriais e, historicamente, vêm se constituindo 

como primeira via de acesso à cultura do impresso, uma vez que em nossa sociedade 

grandes parcelas da população vieram constituindo suas “bibliotecas” e seus modos de 

ler a partir da escola. 

Além de apontar para uma abordagem histórica das cartilhas, o estudo de Maciel 

e Frade vem responder também a uma necessidade de construir mais organicamente 

uma história do livro, da leitura e das práticas editoriais no Brasil. Do mesmo modo, as 

discussões sobre os livros didáticos que vieram em seguida, apontam também para as 

necessidades pedagógicas que lhes subjazem. 

As autoras questionam: quais seriam as explicações sobre uso e permanência de 

determinado livro em cada região? Dependeriam de uma política de divulgação e 

distribuição das editoras? De necessidades pedagógicas? Sua circulação e uso estariam 

dependentes de outros livros, no mesmo período? Teriam as cartilhas existência isolada? 

Nessa direção, Frade (2010, p.16) destaca que a partir da década de 80, no nosso país, 

críticas ideológicas e epistemológicas ajudaram, por exemplo, a desqualificar o livro 
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didático como instrumento valioso de trabalho, relacionando-os aos modelos ditos 

conservadores ou “tradicionais”.   

O estudo de Maciel e Frade, assim, aborda o material didático e suas 

características como impresso e como produto editorial - mais especificamente o 

livro/cartilha destinados à aprendizagem da leitura e da escrita - e  os ideários e práticas 

no campo de estudos sobre alfabetização, numa perspectiva histórica.  Nesta perspectiva 

de discussões sobre os livros didáticos utilizados para alfabetizar, os trabalhos de 

Morais e Albuquerque (2005), Silva (2005), Coutinho Mounier (2009), entre outros, 

vêm apontando elementos substanciais para se entender a relação que os/as docentes 

estabelecem com esse instrumento em sala de aula e como lidam como as mudanças nos 

novos livros. 

A discussão implícita em tais questionamentos acaba voltando à incapacidade da 

escola em dar conta de sua tarefa histórica fundamental e, assim responder às urgências 

sociais e políticas que lhes são subjacentes, não é exclusiva de nossa época, como 

destaca Mortatti (2000, p. 298). O problema  denominado “fracasso escolar”, de acordo 

com a autora, já se arrasta desde, pelo menos, o final do século XIX no Brasil, ainda que 

discutido sob outras roupagens.  

Discutindo a aprendizagem da leitura na escola, Goigoux e Cèbe (2006, p.47) 

destacam que “é preciso reconsiderar a dicotomia [entre os métodos] silábico/global, 

que oculta a diversidade de respostas dadas no cotidiano por milhares de professores 

responsáveis pela aprendizagem de leitura das crianças.”  De acordo com os referidos 

autores essa postura não seria justa com os professores, cujas práticas se revestem de 

variedade, complexidade e sutileza buscando se opor às dicotomias vistas “em preto e 

branco”, e cuja imagem resultante é “um degradé de tons de cinza”.  Dito de outro 

modo, os professores reconstroem em suas práticas uma tradução dos métodos de forma 

não tão ortodoxa, mas fazendo as opções que lhe soam convenientes, mesmo que isso 

implique em contemplar contribuições de métodos distintos. Associamos a essa ideia a 

colocação de Braslavski, 

De nossa parte, não acreditamos que o método resolva, por si, o complexo 

problema da aprendizagem da leitura.  Não é uma panacéia. Acreditamos que 

o método deve inserir-se em uma concepção pedagógica compreensiva, 

holística, com perspectivas sociais, culturais, políticas e filosóficas, 

pesquisando os fatos educacionais no seu próprio campo, com o apoio de 

outras ciências as quais respeita e interroga, sem por isso subordinar-se a 

elas.( BRASLAVSKI, 1998, p.47) 
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Essas questões nos fazem pensar que o sucesso (ou fracasso) da alfabetização 

não pode ser resumido à questão do método utilizado, mas apontam para aspectos 

inerentes à prática pedagógica e a intervenções sistemáticas, intencionais e 

fundamentadas nos saberes que os professores constroem ao longo de sua vida 

profissional.  

Dessa visão decorre a nossa crença na importância de se estudar as “boas 

práticas” de alfabetização, de apurar o olhar sobre a construção cotidiana da 

alfabetização, em seus pormenores, suas crenças subjacentes e suas decisões, mesmo as 

mais intuitivas.  Concordando com Soares, ao apontar que esse novo quadro referencial 

traz consequências obvias para a formação dos docentes encarregados da alfabetização 

de crianças, no processo de escolarização. 

Embora as práticas dos professores estejam, de certo modo, permeadas por essas 

e várias outras representações, ela está enraizada por saberes profissionais e, a esse 

respeito, Weisser (1998) nos chama a atenção para o fato de que “em uma escala 

temporária, um pouco maior, as mentalidades mudam e nosso Fazer também”. (p.94) 

Em função disto, discutiremos no próximo item as mudanças mas práticas docentes e 

nos processos de formação continuada de professores, considerando o contexto do 

ensino da alfabetização de crianças e as concepções subjacentes a que fizemos 

referência.  

1.2  Discutindo as práticas docentes e a formação continuada de professores 

alfabetizadores 

É imprescindível reconhecer o papel do professor no processo de alfabetização, 

como nos lembra Soares (2003). A autora destaca que equívocos e inferências falsas 

levaram a certo menosprezo relacionado às especificidades da aquisição da leitura e 

escrita. A abordagem das práticas pedagógicas vem ratificar a centralidade da discussão 

em torno do papel do professor nesse processo. Nesse sentido, Goigoux (2007a) nos 

lembra que “a psicologia da aprendizagem de inspiração vygotskiana mostrou que os 

leitores aprendizes forjam as suas competências na interação com o professor e os 

outros alunos, a ajuda que recebem torna-se progressivamente ‘invisivelmente 

presentes’ (grifos do autor)”.  Isso reforça a convicção aqui expressa que encontra 

respaldo nas palavras de Nóvoa, ao afirmar que ensinar é uma tarefa de enorme 

complexidade mas que parece fácil. Não é. Exige maestria, competência e trato 



32 

 

pedagógico. A organização das situações de aprendizagem, a progressão, os alunos ou a 

concepção de dispositivos de diferenciação pedagógica são tarefas muito complexas. 

Afinal, ensinar só é fácil, “para quem nunca entrou numa sala de aula” (NÓVOA, 2004, 

p.26). 

Encontramos facilmente explicações simplistas que responsabilizam o professor 

pelo fracasso da alfabetização e da escola, para justificar um grande problema da 

educação, materializado no número significativo de crianças que estão na escola ou 

passaram por ela sem se apropriar da leitura e da escrita 

De acordo com Albuquerque, Morais e Ferreira (2008), nas três últimas décadas 

variados aspectos têm influenciado as formas segundo as quais as práticas pedagógicas 

em alfabetização têm sido concebidas e postas em prática.  Os autores destacam que “os 

avanços teóricos na área, mudanças nas práticas sociais de comunicação e o 

desenvolvimento de novas tecnologias têm forjado novas propostas pedagógicas e a 

produção de novos materiais didáticos relacionados à alfabetização inicial e ao ensino 

de línguas em geral” (p. 3). No entanto, salientam que, apesar das mudanças teóricas 

produzidas, estudos recentes demonstram a manutenção de práticas didáticas 

tradicionais nas formas de alfabetizar, tanto crianças como adultos. Esse cenário nos 

impulsiona, e a muitos pesquisadores, a refletir com mais afinco sobre o processo de 

alfabetização enquanto espaço de confluência de saberes e suas ressignificações e 

construções cotidianas de práticas pedagógicas. 

O conteúdo e os métodos de ensino mudam à medida que a demanda social de 

alfabetização se transforma e, assim, as competências que se esperam dos professores 

não cessam de ser redefinidas, como nos lembra Chartier (1998, p. 5). Portanto, para 

saber como os professores foram formados para alfabetizar, é necessário explicitar o 

tipo de demanda social e ver como sua evolução transformou o modo de ensinar, na 

tentativa de responder a essa demanda. 

Ao discutir as mudanças nas práticas docentes, Chartier faz uma clara distinção 

entre inovações didáticas relativa ao conteúdo das aprendizagens e inovações 

pedagógicas referentes às formas de aprendizagem, organização de trabalho, concepção 

de avaliação, e ao registro de trocas adultos-crianças. Chartier (2007 a) nos lembra que 

estas inovações, sejam didáticas ou pedagógicas, têm efeitos invisíveis que nem sempre 

se pode regular empiricamente. Tais inovações, bem sucedidas ou rejeitadas, têm efeitos 
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poderosos mais difíceis de serem formulados na autoformação dos professores em 

exercício. Toda decisão de aceitar ou rejeitar inovações ocasiona inquietação porque é 

um risco, produz incertezas, destaca a autora.  

A questão da formação continuada discutida ultimamente traz subjacente a ideia 

de que não deve existir uma ruptura entre o tempo de aprender, o tempo de trabalhar e o 

tempo de descansar. Como nos lembra Ferreira (2010, p.35), essa perspectiva faz com 

que os seres humanos sejam vistos em um “processo constante de construção do 

conhecimento para si, para a vida e para o trabalho”. 

A formação permanente do professorado tem sido assumida em diversos países, 

nos textos e discursos oficiais e acadêmicos, como fundamental para alcançar o sucesso 

nas reformas educativas, como salienta Imbernón (2009a. p.34)
 3

. Diversos autores e 

autoras salientam que a discussão sobre formação continuada de professores/as no 

Brasil  não é uma temática recente no cenário brasileiro, constituindo-se desde a década 

de 1980,  uma das questões centrais no campo educacional. Isso relaciona-se ao fato de 

que a formação profissional de professores no Brasil possui uma trajetória que vêm 

emergindo das diferentes concepções de educação e sociedade presentes na realidade 

brasileira.  

Marli André, discutindo no final da década de 1990 o estado da arte da pesquisa 

em formação de professores, apontava as principais tendências e enfoques: 

Os estudos sobre formação continuada analisam propostas de governo ou de 

Secretarias de Educação (43%), programas ou cursos de formação (21%), 

processos de formação em serviço (21%) e questões da prática pedagógica 

(14%). Embora o número de estudos sobre formação continuada seja 

relativamente pequeno, abrangendo 14,8% do total de trabalhos sobre 

formação docente, os aspectos focalizados são bastante variados, incluindo 

diferentes níveis de ensino, contextos diversos (rural, noturno, a distância, 

especial), meios e materiais diversificados (rádio, televisão, textos 

pedagógicos, módulos, informática), revelando dimensões bastante ricas e 

significativas dessa modalidade de formação. (ANDRÉ et ali. 1999. p.2) 

 A partir da busca que realizou no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), a pesquisadora Ericléa do Espírito Santo (2010) 

sinalizou que em inúmeras universidades no Brasil eram encontradas pesquisas em 

torno das temáticas saberes docentes e formação de professores, mas esse número 

                                                 

3
 Imbernón (2009a. p.12) salienta que se comparada à produção relacionada à temática da 

formação inicial, essa (a da formação permanente, como chama)  é bem mais recente. 
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reduz-se consideravelmente quando o foco passa a ser a mobilização desses saberes na 

hora e propor metodologias e ações para alfabetizar.  A autora destaca que a 

recuperação das práticas desenvolvidas pelas professoras, assim como a análise das 

concepções e saberes subjacentes a elas, vem reafirmar a importância do papel que o 

professor desempenha no processo de alfabetização, evidenciando esse caráter dinâmico 

de mobilização, construção e reconstrução de saberes ao longo da trajetória desses 

profissionais. 

Observa-se que a produção acadêmica sobre a formação continuada de 

professores alfabetizadores encontra-se dispersa em artigos, livros, anais e periódicos. 

Estudos como estes ressaltam que a produção nessa área é modesta, mas em expansão, 

no que se refere a dissertações e teses
4
. 

A razão dessa centralidade na profissionalização e no desenvolvimento de 

competências profissionais, tanto nos estudos brasileiros quanto nos que são 

desenvolvidos em outros países, segundo Freitas (2005 a, p.15), está na compreensão de 

que os “saberes não bastam”
5
. Acrescente-se a isso a perspectiva defendida por 

Carvalho (2005. p.97) de que falar dos educadores em seus processos de formação 

continuada é, primeiramente, falar de sua identidade e profissionalidade, individual e 

coletiva.  

O aumento significativo dessas discussões sobre formação continuada de 

professores e de sua oferta nas redes de ensino reflete também, segundo Weisz e 

Sanchez (2001.p.117) uma mudança na concepção do papel do professor. A 

reconfiguração desses processos de formação insere-se em uma tendência mundial que 

vem buscando nova forma de compreensão e atuação em educação. Segundo Freitas. 

(2005 a. p.15)  “a questão fundamental diz respeito não apenas ao fato de ser necessário 

melhorar as práticas formativas, mas de realizá-las de forma diferente. Essa é uma 

exigência da própria formação profissional.”  

Estudos como o de Freitas (2005a e 2005b), Weisz e Sanches (2001), Carvalho e 

Simões (2002 b, 2005), entre outros, destacam que no Brasil, historicamente, a 

                                                 

4
 Marli André (2002), analisando a produção entre 1990-1998, faz referência apenas a três dissertações de 

mestrado no período. 

5
 Grifos do autor. 
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formação continuada privilegiou uma concepção instrumental do trabalho docente. Esse 

tipo de concepção operacionaliza as práticas de formação como uma espécie de 

preparação técnica dos professores, pautadas em propostas elaboradas pelos 

especialistas das diversas instâncias governamentais. Desse modo, “ações formativas, 

nesse modelo, terminam por ficar circunscritas a aspectos generalizantes pelo fato de 

desenvolver ações muito concentradas: muito conteúdo em pouco tempo; muita 

vivência prática com pouca reflexão teórica” (FREITAS, 2005 b. p.24). 

Os diferentes cursos de capacitação/formação visavam a aproximar os 

professores das discussões e propostas de inovações advindas das pesquisas 

realizadas em diferentes campos/áreas do conhecimento, de modo a 

possibilitar mudanças em suas práticas de ensino. Essa fórmula mágica, no 

entanto, não tem funcionado satisfatoriamente, uma vez que mudanças 

significativas nas práticas dos professores, como indicam várias pesquisas, 

não têm sido observadas.  Junto com essa constatação, vimos aumentar o 

número de adjetivos aliados à palavra professor: resistentes, 

descomprometidos, mal-formados... e os professores, como se vêem?  

(ALBUQUERQUE. 2002. p.14). 

A esse respeito, Imbernón (2009b. p.69) sinaliza para o fato de que “não 

podemos entender a formação permanente apenas como atualização científica, 

pedagógica e cultural do professor, e sim, sobretudo, como a descoberta da teoria para 

organizá-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se preciso.” 

Neste sentido, o trabalho coordenado por Davis (2011) agrupa as tendências e 

concepções que vêm embasando a formação continuada de professores nos últimos anos 

no Brasil: abordagens centradas na figura do professor e abordagens centradas no 

desenvolvimento das equipes das escolas.  No primeiro grupo estariam situadas aquelas 

que se pautam pelo ciclo de vida profissional do educador e no segundo a ênfase na 

escola como lócus privilegiado da formação. 

Podemos dizer que a demanda de professoras e professores por formação 

continuada é permeada por uma busca de fortalecimento dos saberes profissionais, na 

medida em que os conteúdos da formação tenham, como costumamos dizer nas escolas, 

“o pé na sala de aula”.  Sob essa perspectiva, Nunes (2001, p.27) reforça a posição 

constatada nas pesquisas sobre formação e profissão docente que apontam para uma 

revisão da compreensão da prática pedagógica do professor, tomada como mobilizadora 

de saberes profissionais. Considera-se, assim, que o docente, em sua trajetória, constrói 

e reconstrói seus conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas 

experiências, seus percursos formativos profissionais. Entretanto, Albuquerque (2002, 
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p.21) ressalta que pesquisadores que analisam as práticas dos professores e os processos 

de mudanças nelas ocorridos têm observado que as mudanças didáticas e/ou 

pedagógicas não se dão por apropriação direta de algo que se transmite por diferentes 

meios: cursos, revistas, livros. A esse respeito, estudiosos como Chartier, Clèsse e 

Hébrard (1996) consideram que 

Um professor apropria-se de uma informação, de uma ideia ou de um 

conceito quando pode “utilizá-lo”, imediatamente, por sua própria conta. Ora, 

as lógicas da ação conjuntural (“como fazer nesta classe, com essas crianças, 

agora que se chegou a tal ponto...”) são diferentes das lógicas que constituem 

os conhecimentos
6
(CHARTIER, CLESSE & HÉBRARD. 1996. p.14). 

Em outro trabalho, Chartier (1998) acrescenta que os professores privilegiam os 

“protocolos de ação” mais que as  “exposições explicativas” ou os “modelos”: as 

atividades são escolhidas e testadas,  com base em critérios práticos.   De acordo com 

Weiss (1996, p.129), um primeiro exame das relações entre profissionais do ensino e 

profissionais da pesquisa mostram, na verdade, como essas relações são complexas e 

difíceis, e quanto a comunicação é dificultada por múltiplos obstáculos, entre eles, a 

prevalência de expectativas e representações geralmente diferentes.  Se os 

pesquisadores divulgam, mais frequentemente os resultados de seus trabalhos em 

publicações como revistas e livros – porque a eficácia de seu trabalho e o valor 

acadêmico de sua pesquisa é medida pelo número de livros e artigos publicados – os 

professores, por sua vez, valorizam em suas leituras, as ferramentas e técnicas 

pedagógicas mais que reflexões sobre a pedagogia em si. Assim, são os manuais, os 

livros do mestre, as instruções oficiais que aparecem como os escritos mais consultados. 

As revistas mencionadas oferecem o mesmo tipo de informações que os manuais, ou 

seja, sugestões que facilitem o exercício cotidiano do ensino, o que possivelmente se 

deve à necessidade de responder a questões que envolvem a pragmática da sala de aula. 

O autor destaca que os professores apreciam, particularmente, informações e 

experiência comunicadas oralmente, por colegas que partilham das mesmas 

experiências. Os estudos citados por Weiss, desenvolvidos tanto na França como na 

Suiça, mostram, além desses aspectos, que os professores privilegiam as pessoas 

próximas (colegas, por exemplo), sendo os especialistas (pesquisadores) vistos como 

muito distantes de sua prática.  O autor destaca que quando os professores esperam 

                                                 

6 Grifos dos autores 
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algo, muitas vezes são soluções para problemas específicos e concretos, para melhorar 

suas práticas atuais.   

Não se pode desconsiderar que o trabalho docente está imerso em uma série de 

fatores que, por si, são geradores de tensões que marcam sua construção cotidiana e 

impulsionam esses profissionais a desenvolverem suas táticas no sentido não apenas de 

driblar tais dificuldades, mas também viabilizar tais construções de forma mais eficaz, 

apesar do contexto nem sempre favorável.  Dentre os tantos fatores geradores de 

tensões, pensando mais especificamente no contexto brasileiro atual do ensino da 

alfabetização,  poderíamos citar: a precariedade de condições estruturais de trabalho em 

grande parte das escolas, as expectativas em torno do trabalho do professor – 

poderíamos até dizer baixas expectativas -, o sistema burocrático que permeia as 

relações entre escola e aprendizagem das crianças (agora sob olhar mais incisivo de 

algumas equipes gestoras municipais ou estaduais em função dos resultados nas 

avaliações em larga escala promovidas pelo Ministério da Educação e Secretarias 

Estaduais e, em alguns casos, municipais além das avaliações internacionais como o 

PISA). Somando-se a isso pode-se pensar nas implicações dos projetos político-

pedagógicos, propostas pedagógicas (ou da falta deles) e do controle externo que se 

exerce sobre o trabalho do professor. 

Os processos de formação inicial e continuada do professor alfabetizador 

precisam ser construídos de forma sólida e apoiada em condições de trabalho 

favoráveis, o que nem sempre encontramos nas escolas do nosso país. Evidentemente, 

esse não é um discurso que justifique o “imobilismo”, mas que reafirma a necessidade 

de um compromisso político com a alfabetização e a garantia das condições para que ela 

aconteça. Cabral (2008, p. 17), a esse respeito, destaca que  as práticas das professoras 

participantes de seu estudo estavam diretamente relacionadas não apenas às suas 

concepções e  saberes, “mas levavam em conta as injunções e restrições da instituição 

onde atuavam (que envolviam aspectos importantes como, por exemplo, a falta de 

espaço para organizar os alunos em grupo e a não-disponibilidade de livros didáticos, 

entre outros aspectos).”
7
 

                                                 

7 Mesmo com os avanços advindos com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), existe ainda um hiato entre 

a escolha do livro didático de alfabetização e a garantia de sua chegada a contento (em tempo hábil, quantidade 

necessária e conforme a escolha). Há uma série de variáveis aí envolvidas que não cabe aqui avaliar, mas que também 

interferem na organização do trabalho do professor. 
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Além disso, o professor se vê diante de uma série de demandas que lhes são 

atribuídas, como por exemplo, a intensificação de trabalho de ordem burocrática, como 

o preenchimento de cadernetas, relatórios, documentos diversos de programas e projetos 

que chegam das secretarias de educação, entre outros (não desmerecendo a importância 

dos registros no processo avaliativo). Tudo isso vivido dentro de um tempo que é 

subtraído em sua carga-horária, reduz ainda mais a disponibilidade de horários para a 

formação com os pares, estudos no cotidiano da escola ou mesmo planejamentos e 

reflexões sobre a própria prática.   

Contemplar essa tríade formação-pesquisa-prática pedagógica tem sido uma 

temática recorrente em estudos da área. Mesclando-se muitas vezes aos estudos sobre a 

formação acadêmica (inicial) de professores, a formação continuada acaba sendo 

contemplada em uma abordagem mais geral. Nesse sentido, concordamos com Mortatti 

(2008), ao afirmar em estudo que citamos anteriormente, que embora nos últimos anos 

tenham sido desenvolvidas muitas pesquisas sobre formação de professores e as 

políticas a ela voltadas, em termos proporcionais pode-se considerar pequena a 

quantidade de estudos “com enfoque específico na formação do professor diretamente 

responsável pelo ensino da língua escrita (leitura  e escrita) na fase inicial de 

escolarização de crianças, processo hoje denominado ‘alfabetização’ (p.468)”.  

A autora desenvolve, com base em pesquisa documental a respeito da história da 

alfabetização no Brasil – com ênfase no caso da cidade de São Paulo, desde o final do 

século XIX até os dias atuais – uma análise das mudanças nesses processos formativos. 

Em seu estudo, Mortatti elege quatro momentos que considera cruciais nesse processo, 

cada um marcado por disputas pela hegemonia de um sentido (novo) para a 

alfabetização.  Desse modo, a autora aponta a querela em torno dos métodos de 

alfabetização como a face mais visível dessas disputas, envolvendo uma relação 

complexa entre permanências e rupturas que fundou, em cada momento uma nova 

tradição. 

De acordo com Frade (2010), pode-se dizer que, em vários aspectos, a política 

de formação continuada, implementada e consolidada no Brasil desde a década de 1980, 

vem questionando o fracasso da alfabetização, pondo em xeque os paradigmas, as 

formas de organização da escola nos anos iniciais, os conteúdos e os materiais didáticos 

utilizados.  “Muitas dessas mudanças geraram movimentos espontâneos e organizados 
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de formação, novas temáticas para a pesquisa e a implementação de políticas que a 

sustentassem” (FRADE, 2010, p. 15). 

A força da ideologia impõe limites para se entender o(a) professor(a) como 

profissional que constrói/produz saberes profissionais. Essa imagem – de alguém que 

doa – foi histórica e socialmente construída.  Além disso, a atividade do professor foi, 

por muito tempo, encarada como vocação missionária, negando-se à sua ação uma 

dimensão crítica da ética e das políticas educacionais, como nos lembra Ferreira (2010). 

Considerando o papel da experiência no desenvolvimento das competências do 

professor, Acioly-Régnier e Monin (2009) destacam que, segundo a perspectiva de 

Gerard Vergnaud, mesmo que se admita ser a experiência um elemento 

indispensável ao  desenvolvimento  das competências do professor, aprender “pela 

experiência” é  um  processo lento e pouco econômico. Em função disso, as autoras 

citam Vergnaud (2007) observando que a formação inicial e continuada permite uma 

organização das ideias e um tratamento sofisticado dos conhecimentos construídos na 

prática, salientam as autoras. As autoras destacam que a forma predicativa do discurso 

do formador vem ao encontro da forma operatória construída em situação pelo aprendiz, 

ao reforçar os aspectos fundamentais e retificar  práticas inadaptadas.  Consideram 

assim que a análise dessas práticas profissionais com olhares cruzados de vários campos 

disciplinares reabilita o sentido da formação, permitindo a ampliação e flexibilidade de 

esquemas de ação e uma compreensão da evolução do habitus professoral.  

Na França,  a  formação  de  professores  da  educação  infantil  e  do 

ensino fundamental se inscreve numa dupla perspectiva: de profissionalização e de 

formação científica  universitária. Ela é questionada permanentemente sobre as relações 

teoria-prática, sobre  as  interações  complexas  entre  conceitos  científicos, conceitos 

pragmáticos  de  origem  empírica, ou,  ainda,  conceitos  pragmatizados de  origem  

científica  (Pastré,  2007 apud Acioly-Regnier e Monin). A polêmica gerada por esses 

questionamentos pode  conduzir  a propostas de formação fundamentadas em 

constatações puramente empíricas e em conhecimentos do senso comum. 

 Essas propostas de formação podem enfatizar,  em  determinados 

momentos,  a  prática  pedagógica  e aprendizagem pela experiência como a  

melhor  forma  da  profissionalização;  em  outros  casos,  possibilitam 

promover tipos de formação em que o domínio de conteúdo do saber a ser 

ensinado  aparece  como  a  condição prioritária e mesmo suficiente para o 

bom exercício da profissão.  Parece-nos, entretanto  que  é  necessário  ir 

além dessa simples dicotomia entre teoria e prática, pois uma formação 

profissional não consiste somente de discurso e de texto, mas também da 

confrontação  a  situações  reais. (ACIOLY-REGNIER e MONIN, 2009, p.6) 
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Muitas pesquisas sobre formação de professores têm valorizado a análise das 

práticas pedagógicas, opondo-se assim às abordagens que procuravam separar formação 

e prática cotidiana, como destaca Nunes (2001, p. 27). O modelo da racionalidade 

técnica, característico dos anos 1970 e que dominou durante mais de uma década a área 

da formação docente – que define um determinado perfil de educador, bem como suas 

competências para ensinar – passa a ser substituído pelos argumentos da racionalidade 

prática que considera os professores como profissionais reflexivos (SCHÖN, 2000). 

Tais concepções tiveram rápida apropriação e expansão no Brasil, desencadeando no 

meio acadêmico uma série de análises e críticas de pesquisadores brasileiros. Nesse 

sentido, embora de uma forma um tanto tímida, é a partir da década de 1990, na 

realidade brasileira, que se buscam novos enfoques e paradigmas para compreender a 

prática pedagógica e os saberes pedagógicos e epistemológicos relativos ao conteúdo 

escolar a ser ensinado/aprendido. Esse período, destaca Nunes (p.28), marca o início do 

desenvolvimento de pesquisas que, considerando a complexidade da prática pedagógica 

e dos saberes docentes, buscam resgatar o papel do professor, considerando-se o 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da profissão docente. 

Neste contexto, as pesquisas sobre a formação de professores e os saberes 

docentes surgem com marca da produção intelectual internacional, com o 

desenvolvimento de estudos que utilizam uma abordagem téorico-

metodológica que dá a voz ao professor, a partir da análise de trajetórias, 

histórias de vida etc (NUNES, 2001, p. 28). 

O eixo central de tais discussões, de acordo com Zibetti e Souza (2007, p. 274), 

encontra-se na busca de um modelo de formação docente centrado na racionalidade 

prática, permitindo conhecer de que forma os professores transformam em prática 

pedagógica as diferentes experiências formativas vividas ao longo da carreira 

profissional. O conhecimento das formas pelas quais os saberes docentes são 

apropriados, modificados e mobilizados na prática pedagógica pode contribuir, segundo 

as autoras, para a construção de propostas formativas que considerem esses saberes e a 

sua constituição como o ponto de partida dos projetos de formação, valorizando os 

professores como produtores de saberes. 

Em decorrência da influência da literatura internacional e das pesquisas 

brasileiras recentes, a questão dos saberes docentes agora se apresenta com outra 

“roupagem”, como afirma Nunes (p. 38), passando a considerar o professor como um 
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profissional que adquire e desenvolve conhecimentos não só a partir da prática, como 

também no confronto com as condições da profissão.   

De certa forma, o repensar a concepção da formação dos professores, que até 

a pouco tempo objetivava a capacitação destes, através da transmissão do 

conhecimento, a fim de que “aprendessem” a atuar eficazmente na sala de 

aula, vem sendo substituído pela abordagem de analisar a prática que este 

professor vem desenvolvendo, enfatizando a temática do saber docente e a 

busca de uma base de conhecimento para os professores, considerando os 

saberes da experiência (NUNES, 2001, p.38). 

 

A literatura sobre formação de professores, de acordo com Castro Lima (2005, 

p.14), embora seja extensa, em linhas gerais prescreve modos de ser e de se constituir 

profissionalmente, propondo para isso os mais variados termos (“progressista, inovador, 

crítico, reflexivo, pesquisador”). Podemos, nesse sentido, destacar um viés percebido 

em vários estudos 

Escreve-se muito sobre o professor que queremos, sobre como formá-lo e 

assumi-lo, como se estivéssemos diante de um profissional sem história. Um 

modelo novo a ser feito e programado. Um profissional que podemos fazer e 

desfazer a nosso bel-prazer, com novos traços definidos racionalmente pelas 

leis de mercado, pelas novas demandas modernas (ARROYO, 2000, p.34).
8
 

Estudar, por exemplo, as experiências de formação continuada de professores 

requer considerar, segundo Castro Lima (2005, p. 14), determinadas condições 

históricas na qual foram produzidas e que, assim como toda experiência humana, não 

podem ser repetidas, reproduzidas. Além disso, a autora ressalta a experiência da 

incompletude que marca a visão de mundo daquele que vê de seu ponto especificamente 

situado histórica e socialmente, na busca de captar algo da singularidade, o que não 

pode ser feito pela via da generalização.  

Tardif (2000) acredita que um dos maiores problemas da pesquisa em ciências 

da educação é o de abordar o estudo do ensino de um ponto de vista normativo, o que 

significa dizer que os pesquisadores “se interessam muito mais pelo que os professores 

deveriam ser, fazer e saber do que pelo que eles são, fazem e sabem realmente” ( p.13). 

 

                                                 

8
 ARROYO, Miguel. Ofício de Mestre: imagens e autoimagens. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 
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1.3. Práticas docentes em alfabetização: (re)construções cotidianas 

 “Ensinar não se constitui em uma tarefa fácil, quando consideramos que as 

receitas podem ser muitas, mas as práticas docentes são singulares.” 

(FERREIRA e SILVA, 2010). 

 

Algumas pesquisas têm sido desenvolvidas, no Brasil e em outros países, com o 

objetivo de investigar como os professores estão construindo práticas de alfabetização.  

Particularmente marcante em nosso referencial podemos citar a pesquisa desenvolvida 

por Albuquerque, Morais e Ferreira (2008) que envolveu um grupo de nove professoras 

que lecionavam no 1º ano do 1º ciclo na Rede Municipal de Ensino do Recife. Como 

procedimentos metodológicos, além de observações semanais das aulas das professoras, 

estas profissionais participavam de um grupo focal, com encontros visando discutir as 

práticas observadas, e refletir sobre alguns aspectos constitutivos do processo de 

alfabetização. A análise dos resultados revelou que um grupo de professoras 

desenvolvia uma prática que os pesquisadores denominaram de “prática sistemática de 

alfabetização”, contemplando diariamente atividades de reflexão sobre o Sistema de 

Escrita Alfabética, enquanto outras professoras priorizavam o trabalho de leitura e 

produção coletiva de textos. A realização de um ditado com os alunos das professoras 

mostrou que a maioria das crianças que estudavam com as do primeiro grupo concluiu o 

ano na hipótese alfabética de escrita, enquanto nos outros grupos uma proporção maior 

de alunos apresentou hipóteses de escrita menos avançadas. As experiências 

vivenciadas nos encontros mensais, no entanto, possibilitaram que as docentes 

refletissem sobre suas práticas de ensino e, nesse processo, fossem recriando-as, na 

perspectiva do alfabetizar letrando. 

O estudo desenvolvido por Albuquerque, Morais e Ferreira (2008) destacou, 

entre outros aspectos, atividades voltadas para a alfabetização como: contagem, 

partição, identificação, comparação, formação e exploração de diferentes unidades 

linguísticas, destacando a importância de sistematicamente levar os alunos à reflexão 

sobre os princípios do SEA (p.4). em uma perspectiva que também convergiu para essas 

interações, o estudo buscou examinar a dimensão didática das práticas adotadas pelos 

professores para alfabetizar seus alunos: que conteúdos e atividades priorizavam para 

ensinar a notação alfabética, que práticas de leitura e produção de textos escritos 

desenvolviam e como vinculavam, em seu ensino, esses dois domínios de conhecimento 
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(notação alfabética e apropriação da linguagem dos gêneros escritos). Os autores 

observaram que 

Dentro das salas de aula das escolas, não se identifica a existência de um 

discurso totalmente construído sobre o que se deve ou não fazer, sobre o que 

está permitido ou sobre o que pode ser uma sala de alfabetização. No entanto, 

identificamos, por meio de muitas ações e palavras, múltiplos elementos que 

convergem bastante para que se possa dizer que existe uma prática sobre 

regras (escritas e orais) da prática pedagógica do professor alfabetizador. 

Essa posição não cobre a totalidade das posições individuais, já que cada uma 

guarda certa margem de distância possível com respeito ao que é percebido 

como "posição da escola". Tal posição tampouco está exaustivamente 

traduzida em um discurso coerente e fixo (ALBUQUERQUE, MORAIS E 

FERREIRA. 2008,  p.6). 

A necessidade do desenvolvimento de uma prática sistemática de alfabetização, 

permeiam os estudos de Morais (2005, 2010, 2012), Albuquerque (2002), Cabral 

(2008), Cruz (2009), Oliveira (2007) Coutinho-Mounier  (2010) e outros, baseados na 

ideia de que essa modalidade engloba o trabalho de apropriação do sistema de escrita 

alfabética, contemplando na rotina diária atividades relacionadas a esse eixo.  

Embora se reconheça que o tempo para se alfabetizar pode ser estendido, 

respeitando-se os ritmos de aprendizagem, conforme previsto na organização do ensino 

em ciclos, o/a professor/a não pode acomodar-se à espera desse tempo, como salienta 

Morais (2005, p.45) ao afirmar que é preciso ajudar os alunos a não viver, 

solitariamente, a coisa misteriosa que alguns pensavam ser “um estalo”
9
. Se 

concordamos com Soares (2003) a respeito da perda de especificidade do processo de 

alfabetização nas práticas escolares, e da necessidade de reinventá-la
10

 – guardando as 

devidas diferenças do processo de letramento, mas sem dissociações – precisamos 

reconhecer também que a formação continuada de professores alfabetizadores é um 

elemento de grande importância para oferecer a esses docentes subsídios para a 

organização de estratégias ordenadas e sistematizadas para o ensino e a aprendizagem 

do sistema de notação alfabética, que se constitui como objeto do conhecimento que tem 

suas especificidades, como bem salientam Galvão e Leal (2005. p.12). 

É preciso destacar o movimento acadêmico de pesquisas de práticas pedagógicas 

bem sucedidas reconhecendo o grande potencial que eles trazem para que se avance nos 

estudos sobre a alfabetização, indicando pistas para a formação de professores, tanto 

                                                 

9
 Grifos do autor. 

10
  Perspectiva que a autora  defende em Letramento e Alfabetização: as muitas facetas (SOARES. 2004). 
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inicial quanto continuada, entre outros aspectos. De acordo com André, o que esses 

estudos têm mostrado é que  

Existe um saber que vai sendo construído pelos professores a partir das 

situações concretas que eles encontram no seu ambiente de trabalho (tipos de 

alunos, estruturas de poder, formas de organização do trabalho pedagógico, 

condições e recursos institucionais), que os leva a gerar representações que 

orientam sua prática, as quais por sua vez decorrem das .suas experiências 

vividas - seu meio cultural, sua prática social, sua origem familiar e social, 

sua formação acadêmica (ANDRÉ, 1992, p. 34). 

De acordo com André (1992, p.35), em um país onde a educação escolar inspira 

tantos cuidados como o nosso, buscar o estudo das boas práticas representa uma 

perspectiva de “deslocamento do foco de atenção do fracasso para o sucesso”, uma vez 

que “mazelas da educação brasileira” têm sido bastante exploradas. De acordo com a 

autora, os estudos que focam o que vem dando certo, comungam a opção por “voltar os 

olhos para a face positiva da escola e procurar aprender algo dos seus sucessos”. 

A análise da atividade dos professores sendo campo de interface das ciências da 

educação, da ergonomia e das didáticas disciplinares, tem objetivos diversos, que 

Roland Goigoux (2002, p.125) agrupa em cinco blocos: a) dar conta da variabilidade 

das práticas de ensino; b) compreender o que fundamenta a sua eficácia diferencial; c) 

conhecer e favorecer o desenvolvimento de competências profissionais individuais; d) 

conhecer as aprendizagens dos alunos e sua interdependência com as práticas de ensino;  

f) facilitar a concepção de novos instrumentos profissionais (o que o autor chama de 

engenharia didática). 

Goigoux (2002) aponta como as atividades cognitivas complexas que constituem 

o ato de leitura são realizadas coletivamente, sob a direção de uma professora 

alfabetizadora
11

, a fim de serem reconstruídas progressivamente e interiorizadas por 

cada aluno durante a aprendizagem. Seu interesse é descrever como uma professora, 

reconhecida entre os pares como boa alfabetizadora, organizava e guiava as atividades 

coletivas e as particularizadas de leitura a serem efetuadas mais tarde pelo sujeito 

sozinho e de maneira relativamente sincronizadas. 

De acordo com esse autor, não parece possível estudar as interações professor-

alunos sem ter em conta os conteúdos de saber e a natureza da mediação que o professor 

organiza entre os alunos e estes saberes. Por essa razão, seu estudo prioriza (segundo a 

                                                 

11
 Essa é uma equivalência aqui proposta, para o nível de ensino abordado pelo autor (na verdade, ele  se 

refere ao 2º. Ano da G.S, período em que as crianças francesas estão sendo alfabetizadas). 
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perspectiva de Vergnaud, 1999, p. 49
12

) uma descrição analítica dos encaminhamentos 

do professor e as suas próprias operações de pensamento.  

É interessante observar que as intervenções da professora nos diferentes 

momentos do processo de alfabetização e nos erros apresentados pela criança em cada 

uma dessas etapas é descrito de forma muito precisa no trabalho de Goigoux (2002) e 

nos aponta a ampla dimensão do que chamamos de mobilização de saberes.  O autor nos 

faz refletir sobre “os sólidos conhecimentos sobre a atividade de leitura e sobre as 

etapas da sua aprendizagem”, que a professora que contribuiu com sua pesquisa devia 

dispor. Ressalta que “estes conhecimentos, construídos essencialmente na prática 

profissional (e que faltam particularmente aos professores principiantes),” constituem 

“uma das condições da eficácia de mestres[...] conhecimentos relativos aos 

procedimentos de ensino relevantes para guiar a atividade de alunos e para organizar o 

trabalho coletivo do grupo-classe.” (p.132)  Conclui com a hipótese  de que “é a 

sinergia destes diferentes conhecimentos do professor que “faz a diferença”, ou seja, 

que favorece a qualidade das aprendizagens dos alunos.”  

Confrontado frequentemente com novas propostas de ensino, redefinições de 

métodos ou opções teóricas das redes de ensino, mudanças nos livros didáticos, entre 

outras novidades, o professor se vê, muitas vezes, na difícil tarefa de escolher entre 

aquilo que lhe dá segurança e que sabe fazer e as tentativas (muitas vezes solitárias) de 

navegar por mares nunca antes navegados (pelo menos por ele e seus pares). Chartier 

(2002) nos chama a atenção em relação às chamadas inovações.  Para ela não se pode 

confundir inovações didáticas – relativas ao conteúdo das aprendizagens –, com 

inovações pedagógicas – relativa às formas de aprendizagem, organização de trabalho, 

concepção de avaliação, e ao registro de trocas adultos-crianças.  Sabemos que as 

inovações são incorporadas de forma diferenciada às práticas dos sujeitos, passando, 

muitas vezes, por importantes ressignificações.  

Quando uma inovação é rapidamente aceita pelos professores é porque sua 

eficácia ultrapassa os objetivos específicos a que ela visa para permitir a 

resolução de dificuldades de outro tipo a respeito da progressão, da 

organização, da avaliação, da divisão de trabalho etc. (CHARTIER, 2002, p. 7) 

As investigações, nesta perspectiva, possibilitam o aprofundamento do 

conhecimento não apenas das práticas ditas ‘bem sucedidas’, como também fornece 

                                                 

12
 Citado por Goigoux. 
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subsídios importantes à discussão sobre os saberes docentes, em especial, os saberes 

docentes do alfabetizador. 

 Nesse sentido, é interessante o elo com os estudos do cotidiano, que assinalam a 

centralidade das práticas culturais populares, particularmente pelo que seus 

pesquisadores designam como um desvio da norma – e como destacam Chartier e 

Hébrard – relacionadas à “História dos dispositivos de poder multiformes e anônimos”. 

Chartier e Hébrard (1988), em referência ao trabalho de Michel de Certeau, pontuam a 

forma como esse autor opõe “as lógicas do fazer à lógica dos fatos, a arte das táticas às 

ciências dos ordenamentos estratégicos, as armadilhas da ação aos enquadramentos 

operatórios dos espaços sociais ou simbólicos”(p.98). Salientam, nesse sentido, a crítica 

aguda que Certeau inicia às ciências do social. Tomando como objeto os fazeres 

ordinários da vida cotidiana e definindo este ato como uma sequência de golpes 

tentados no campo do poder, nos interstícios das suas previsões, ele nega que estas 

táticas podem ser restauradas imediatamente no espaço racional da escrita sábia.   

Aqui, ao contrário, é encontrar formas para dar conta do efêmero, da 

oportunidade encontrada ou não atendida, aquele fazer que constrói seus 

próprios efeitos em qualquer lugar, em suma, como "nós" praticamos 

ordinariamente, quer dizer, no dia-a-dia, assim espaços recorrentes e nunca 

idênticos, os espaços ordenados nem construídos nem pretendidos, mas do 

qual se é simplesmente usuário. Esta é mesmo a invenção do cotidiano. 

(CHARTIER e HEBRARD. 1988. p.98) 

 São esses sujeitos anônimos que ocupando um espaço privilegiado na análise das 

práticas ordinárias como sujeitos individuais – destacado por Balandier – mudam sua 

ação em direção ao que lhe é mais próximo, o que ele tem como mais fácil e mais 

imediato: o quadro de sua vida privada, sua forma de morar, suas relações pessoais mais 

imediatas, seus lugares de trabalho e seu tempo livre. A acentuação é posta sobre a vida 

cotidiana, destaca, e o que a partir dela experimenta com a mais forte intensidade, 

inclusive as adesões, rejeições e reivindicações. Também nessa perspectiva, Chartier e 

Hébrard (p.99) destacam que tomando por alvo essas práticas como “artes de fazer” e 

não como fatos da sociedade e produtos de cultura, Michel de Certeau recusa as 

interpretações e busca considerar os atores em causa, os sentidos latentes ou as funções 

sociais. Assim, consegue extrapolar o que poderiam fazer uma sociologia, uma 

etnologia, uma psicologia das condutas e das formas simbólicas.  

 Sendo a escola o espaço cultural e historicamente destinado aos processos de 

aquisição da leitura e da escrita, em que a Sociologia do Cotidiano pode contribuir para 

o estudo das práticas docentes? As pesquisas em Educação têm se beneficiado bastante 
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nos últimos anos, desses enfoques que buscam, como nos lembra Ferreira (2008.p.246), 

o “pormenor revelador”.
13

 

Do ponto de vista da produção científica, Rockwell (1997) destaca que nos 

últimos anos observa-se certa “convergência entre o enfoque sociolinguístico e outras 

perspectivas, com raízes etnográficas e etnometodológicas” que abordam os 

significados compartilhados e construídos mediante as práticas discursivas de sala de 

aula (p.199). É provável que tal convergência se justifique pela sutileza do objeto de 

estudo das Ciências Sociais e Humanas e, particularmente, das ditas Ciências da 

Educação.  Apreender a riqueza de detalhes, os aspectos imbricados nas relações 

sociais, as construções e reconstruções do cotidiano em sua diversidade e em seus jogos 

de força são desafios para os quais o pesquisador precisa buscar apoio em perspectivas 

teórico-metodológicas que contemplem a complexidade de seu objeto dinâmico e 

multifacetado. Encontramos em Lahire, por exemplo, que a disjunção entre os textos 

oficiais e as práticas de sala de aula são reveladoras de algo mais. 

Tudo se passa como se a ideologia pedagógica, o discurso oficial, etc., 

vivessem uma vida paralela, autônoma e sem grande relação com as práticas 

pedagógicas em ato tais quais um observador exterior pode discerni-las.  Mas 

o fato é que esses discursos sobre a profissão se articulam menos a essas 

práticas (práticas da profissão) que às práticas identificadoras coletivas: eles 

servem, de fato, mais para criar e manter a ilusão de comunidade ou de 

identidade coletiva do que para orientar, efetivamente, as práticas de classe 

(LAHIRE. 1998. p.24).  

 

A focalização na escola e nas práticas ali desenvolvidas pelos professores está 

intimamente relacionada com a delimitação de uma função social para essa instituição, 

construída historicamente. Para nós, os efeitos do progresso da alfabetização chamam a 

atenção para a importância dos estudos das práticas cotidianas da escola através dos 

tempos, e mais particularmente, nos dias de hoje, em que tanto se discute e produz sobre 

a temática, do ponto de vista das pesquisas.  

Evidentemente, pode-se questionar: qual a relação dos professores com essa 

produção? De que forma as pesquisas oferecem alguma contribuição ao trabalho 

docente no cotidiano da sala de aula? A esse respeito, Fayol (1996. p.4)
14

 destaca que 

                                                 

13
 De acordo com Ferreira, esse é um termo utilizado por Ginzsburg (2002) para defender a riqueza dos 

detalhes e das  particularidades da investigação científica. 
14

 No Prefácio da obra de CHARTIER, CLESSE & HÈBRARD (1996).  
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pesquisadores muitas vezes queixam-se tanto da interpretação que é feita de seus 

trabalhos, quanto da ignorância de tais trabalhos por parte dos professores, 

estabelecendo assim duas lógicas. O autor ressalta a tendência dos professores a 

voltarem-se prioritariamente para “documentos que ofereçam indicações práticas 

imediatamente utilizáveis ou grandes teorias, cuja generalidade faz com que sejam 

aceitas por todos”. Em outras palavras, que lhes deem um norte, algo oficial em que 

apoiar suas escolhas.  No mesmo texto, Fayol sai também em defesa dos docentes 

dizendo que “o professor, por sua vez, sente-se constrangido pela urgência das 

situações”, de forma que, na maioria das vezes, precisa visar “a eficiência máxima num 

tempo mínimo, isso em função de objetivos que lhes são atribuídos de cima (pelas 

Instituições Oficiais)”.   

As instâncias superiores e exteriores à escola, de acordo com Ferreira (2008), 

“fabricam”
15

 normas, orientações, modelos e “cabe a cada realidade escolar ter o 

cuidado de discernir sobre as práticas (inovadoras ou não) que podem caminhar para os 

bons resultados com as suas crianças” (p.257).  No entanto, como salienta a autora, na 

realidade é na escola que as práticas cotidianas são fabricadas, sendo ali também “o 

lugar das discussões e formação continuada” (idem). 

(...)não é surpreendente perceber que cada professor se dá o direito de 

modificar, de arrumar, até mesmo de contornar o que foi estabelecido 

cientificamente, para formar, progressivamente, um repertório de gestos 

profissionais oriundos de múltiplas influências, nenhuma tratando sozinha a 

complexidade do individuo – aluno (sem falar da complexidade do grupo – 

sala de aula no seu conjunto) (WEISSER. 1998. p.96) 

De acordo com Ferreira, as ‘táticas” “construídas coletivamente são reveladoras 

de encontros de identidades profissionais e pessoais que convergem na construção de 

uma identidade comum, a do grupo escola (p.255)”.  O que poderíamos então dizer dos 

professores que atuam nas séries iniciais, na alfabetização de crianças? Que táticas 

constroem? Que saberes mobilizam? Como fabricam seu cotidiano na sala de aula? 

A respeito de como os professores teorizam sua prática, estudos têm sido 

realizados com abordagens metodológicas que exploram a distância entre a “ordem do 

fazer” e a “ordem do dizer sobre o fazer”. Lahire (1998) nos chama a atenção para o 

fato de que “é toda uma teoria da prática, da ação, do conhecimento e da refletividade 

que está em jogo nessas questões” (p.26). 

                                                 

15
 grifos da autora. 
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Ao auxiliar o professor a teorizar sobre o que ele faz, o pesquisador oportuniza 

uma percepção e reflexão sobre uma prática da qual ele não tinha uma representação.  

Lahire (1998. p.25) nos lembra que os atores sem dúvida,  “são as melhores pessoas 

para falar do que fazem e do que sabem”. Mas, eles não dispõem imediatamente – 

ressalva Lahire – de “meios de percepção e de expressão que lhes permitam falar de 

suas experiências espontaneamente”. A dificuldade da verbalização, no caso, por 

exemplo, da professora Florence do estudo de Chartier (1998), não era a de encontrar as 

palavras para dizer, mas sim a de objetivar  informações para um terceiro, não tendo os 

mesmos critérios de seleção que ela, ao passo que  enquanto um profissional fala a outro 

profissional, ele sabe de quais informações seu interlocutor necessita. No que se refere 

ao trabalho de teorização, o verdadeiro problema encontrado não foi o de fazer falar das 

práticas mudas, ou de representar o saber-fazer cego; foi a partir de saberes da ação e 

em palavras para transformá-los em saberes da escrita.  

Chartier aponta que “o mundo dos que atuam na prática encontraria sua 

coerência no encadeamento dos gestos profissionais e o mundo dos teóricos teria como 

sua uma prática discursiva teorizada e teorizante”. A professora se apresentou como 

uma “praticante sem teoria” tendo aprendido o essencial na prática (descreve o seu 

percurso profissional), lembra-se de seus estágios e das pessoas que a ajudaram, seu 

discurso aponta pistas de referências escondidas em suas práticas pedagógicas, 

demonstrando a incorporação de influências múltiplas à sua prática. Para Weisser 

(1998. p. 96), “os saberes da prática devem guardar, por isso, uma grande flexibilidade, 

sob a direção de uma espécie de ‘meta-saber’.” O referido autor defende que “o 

exercício desses saberes se efetua através de dois gestos profissionais principais que são 

a preparação pedagógica e o regimento da aula”. Assim, “quando o professor dispõe de 

um esquema coerente, ele está pronto a acolher o imprevisto (estado do erro, 

remediação em função de uma tipologia do erro), o inédito (estado da invenção: manter 

a rota seja qual for o tempo, ou então pensar numa idéia original)” (p.98). 

Tomando como base a análise das regras implícitas e explícitas e das 

negociações, entre outras coisas, Weisser (1998) propõe “uma grade de observação 

visando favorecer a tomada de consciência dos próprios praticantes sobre suas maneiras 

de funcionar” (p.99). Acrescenta ainda que 

Fora de toda abordagem avaliadora, classificatória, seria bom que cada 

professor tivesse ao seu dispor um crédito de horas para entrar (com sua 
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permissão...) na sala de um colega. Quantos comportamentos nossos que nos 

parecem naturais, porque são os únicos que conhecemos, seriam assim 

radicalmente colocados em questão pela súbita evidência de outras maneiras 

de fazer, também legítimas, eficientes, “naturais” (WEISSER. 1998, p.99). 

 

É interessante destacar a colocação de Lahire que contrapõe essa distância entre 

o fazer e o dizer sobre o fazer, ao afirmar que: 

Se os atores fossem conscientes e capazes de falar sobre o que fazem da 

mesma maneira como o fazem, os pesquisadores em ciências sociais não 

exerceriam seu papel ou função específicas”: bons instrumentos e amplos 

registros bastariam então para constituir um estoque de saberes sobre o 

mundo social. (LAHIRE.1998. p. 18) 

Discutir a construção das práticas, as táticas nelas implicadas e o olhar do sujeito 

sobre sua própria prática acaba sendo uma “teoria da prática, da ação, do conhecimento 

e da refletividade”, como nos lembra Lahire. No entanto, essa é uma perspectiva 

promissora e importante para se (re)pensar uma série de questões ligadas à formação 

inicial e continuada do professor.   

As contribuições da Sociologia do cotidiano, nesse sentido, podem se constituir 

como um referencial para o aprofundamento das leituras da prática para além do óbvio, 

do explícito, do dito, mas incluindo o processo de construção e reconstrução, de 

negociação de interesses e conflitos (por exemplo, entre as prescrições oficiais e as 

escolhas didáticas do professor), o posicionamento frente às estratégias (materializadas 

em documentos oficiais, propostas curriculares, livros didáticos e discursos 

dominantes), enfim, ampliando o alcance das pesquisas e, acima de tudo, de sua 

contribuição social. 

Marli André (1992) defende que se deve fazer um esforço para construir 

teoricamente a categoria "cotidiano escolar".  Salienta que vários estudos referem-se ao 

cotidiano escolar como mero local de coleta de dados, sem muita preocupação com seu 

significado mais profundo. A autora argumenta que são frequentes, na área de 

Educação, “trabalhos que focalizam situações da realidade escolar cotidiana limitando-

se à descrição de seus aspectos mais superficiais e aparentes sem chegar a uma análise 

dos múltiplos fatores não visíveis que as determinam” (1992, p.29). Destaca como os 

estudos do tipo etnográfico, que focalizam situações do cotidiano escolar - podem 

contribuir para o redimensionamento da prática pedagógica. “Esses estudos constituem 

importante fonte de reflexão sobre a prática escolar, ponto de partida para seu 
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entendimento, para o equacionamento de seus principais problemas e para um 

encaminhamento de alternativas visando sua reconstrução” (ANDRÉ. 1992, p. 28). 

Isso é particularmente interessante se pensarmos como os discursos e prescrições 

oficiais (e seus embasamentos teóricos) são apropriados pelos professores. Falar em 

apropriação implica em indicar a variedade das formas de recepção e as formas 

peculiares de (re)invenção feita pelos sujeitos sociais. O sentido do termo – parte do 

esquema conceitual forjado por Roger Chartier (1998) para explicitar os processos de 

produção de sentido – matiza a compreensão das várias “interpretações”. R. Chartier –  

numa perspectiva muito próxima à Michel de Certeau, que demonstra que não há um 

consumidor passivo (nesse caso um consumidor de ideias e prescrições) – refere-se ao 

conceito sustentando que 

[...] a apropriação tal como a entendemos visa uma história social dos usos e 

interpretações referidos a suas determinações fundamentais e inscritos nas 

práticas específicas que os produzem. Dar, assim, atenção às condições e aos 

processos que, muito concretamente, conduzem as operações de construção do 

sentido (na relação de leitura e nos outros casos também), é reconhecer, contra 

a antiga história intelectual, que nem as inteligências nem as idéias são 

descarnadas e, contra os pensamentos do universal, que as categorias dadas 

como invariantes, sejam filosóficas ou fenomenológicas, estão por se construir 

na descontinuidade das trajetórias históricas (CHARTIER, 1998, p. 74). 

Ao dialogar com Roger Chartier acerca da questão da leitura ou do consumo 

cultural, é possível buscar a explicitação das características da apropriação do que se 

produz como prescrição em termos de documentos escritos (propostas curriculares, 

textos de orientação que circulam nas redes, etc) como também do que permeia as 

propostas de formação continuada, que não deixa de estar impregnada desse discurso 

oficial e prescritivo.  As instâncias superiores e exteriores à escola, de acordo com 

Ferreira (2008), “fabricam”
16

 normas, orientações, modelos e “cabe a cada realidade 

escolar ter o cuidado de discernir sobre as práticas (inovadoras ou não) que podem 

caminhar para os bons resultados com as suas crianças” (p.257).  No entanto, como 

salienta a autora, na realidade é na escola que as práticas cotidianas são fabricadas, 

sendo ali também “o lugar das discussões e formação continuada” (idem). Desse modo, 

as táticas se constroem cotidianamente, mesclando elementos diversos, de tal modo que 

(...)não é surpreendente perceber que cada professor se dá o direito de 

modificar, de arrumar, até mesmo de contornar o que foi estabelecido 

cientificamente, para formar, progressivamente, um repertório de gestos 

                                                 

16
 grifos da autora. 
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profissionais oriundos de múltiplas influências, nenhuma tratando sozinha a 

complexidade do individuo – aluno (sem falar da complexidade do grupo – 

sala de aula no seu  conjunto) (WEISSER. 1998. p.96). 

Acioly-Regnier e Monin (2009) destacam que, segundo Pastré et al. (2006), 

apenas recentemente a didática profissional se propôs a analisar a atividade de ensino, 

em resposta a pesquisadores das ciências da educação na França e outros países, que, 

após terem solicitado ajuda da ergonomia, buscaram na didática profissional as 

contribuições.   Desse modo, as autoras enfatizam que trabalhos nessa área são ainda 

muito raros e que muitas pesquisas empíricas serão necessárias para explicitarem que a 

didática profissional pode contribuir de forma específica para a análise da atividade do 

ensino. Para isso as autoras baseiam-se em autores como Pastré, Rogalski e Vergnaud. 

Salientam que esse investimento na perspectiva da didática profissional não implica um 

novo modismo para a formação de professores, mas consiste em trabalhar 

simultaneamente com instrumentos ao mesmo tempo específicos do conteúdo a ser 

ensinado (o que é condição para uma análise conceitual fina) e dotados de um poder de 

abrangência amplo, que permite, também, a análise de variáveis pessoais e contextuais. 

 A teoria dos campos conceituais, da qual se origina a didática profissional, tem 

sido bastante explorada para dar conta, ao mesmo tempo, dos conteúdos específicos do 

ensino, das variáveis contextuais e das experiências prévias dos professores que estão 

presentes em todas as situações de ensino-aprendizagem. Sem excluir outros conceitos 

necessários à compreensão das situações analisadas, os conceitos de esquema, da 

psicologia, e de habitus, da sociologia, têm sido, muitas vezes, associados em benefício 

de um melhor entendimento da forma como professores organizam sua prática 

pedagógica e o que eles mobilizam para isto. Embora apresente íntima relação com os 

aspectos conceituais que discutimos até agora, essa perspectiva merece, no nosso 

entendimento, uma atenção particular, em benefício das escolhas metodológicas e 

análise que desenvolvemos no presente estudo.  

Para Goigoux, a atividade docente é o resultado de um compromisso com 

racionalidades múltiplas reunindo objetivos didáticos e pedagógicos, aqueles que são 

subjetivos do professor e os recursos de seu meio de trabalho.  Analisar essa atividade 

implica em examinar a forma como os professores interpretam as prescrições que lhes 

são endereçadas e redimensionam as tarefas que atribuem a si próprios.  
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O autor parte de um inventário que realizou em dois números de uma revista 

francesa contemporânea, de referência nos estudos da didática do francês como língua 

materna. Nesse levantamento, agrupa os estudos em sete grupos, de acordo com os 

objetivos principais que apresentam. Assim, categoriza-os em: 

1. Explicar a eficácia do trabalho do professor (o impacto de suas práticas na 

aprendizagem dos alunos, inclusive os que têm mais dificuldades); 

2. Conhecer melhor as aprendizagens dos alunos e as intervenções favoráveis em 

função do nível deles; 

3. Facilitar a concepção e o desenvolvimento de novos instrumentos ou situações 

didáticas; 

4. Explicar as atividades dos professores para favorecer o reconhecimento social de 

seu trabalho: produção de conhecimento sobre a ação concreta do cotidiano 

realizada na classe para ajudar os alunos a aprender. 

5. Modelar a atividade de ensino com fins à formação profissional; 

6. Favorecer o desenvolvimento de competências profissionais individuais e 

coletivas, possibilitando aos professores pesquisadores uma melhor 

conceitualização das próprias práticas; 

7. Elaborar novas prescrições. 

Nesse sentido, o autor destaca que, historicamente, as pesquisas em torno das 

atividades dos professores têm se utilizado essencialmente da observação participante. 

Goigoux filia-se a um grupo de pesquisadores que busca promover uma outra 

abordagem que coloque o sujeito mais claramente envolvido com os dispositivos da 

pesquisa e para isso têm trazido para o campo da didática certos conceitos e métodos 

desenvolvidos em outras disciplinas, como por exemplo, o uso de entrevistas de 

autoconfrontação, que definiremos no próximo capítulo. 

Autores como Daniel Faïta (2004), Yves Clot (2007 e 2010), que têm se 

dedicado à análise do trabalho, têm também se voltado para o estudo do agir 

educacional como trabalho e incorporado a noção bakhtiniana de gênero de discurso à 

análise da atividade, construindo a noção de gênero de atividade, conceito cada vez 

mais utilizado em estudos sobre o trabalho do professor.  Segundo essa perspectiva, 

assim como são construídos sócio-historicamente os gêneros do discurso, os 

profissionais da educação forjam coletivamente, diferentes formas para poderem 

realizar seu trabalho, frente às diferentes prescrições e coerções a que estão submetidos 
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no exercício da profissão, constituindo assim diferentes gêneros de atividade.  Tal 

conceito, incorporado aos estudos das práticas profissionais dos professores, permite, de 

acordo com Faïta (2004), apreender melhor o sentido que os próprios professores dão à 

sua atividade de trabalho e o modo como a orientam. 

Na mesma linha, os trabalhos de Roland Goigoux (2005, 2007a e 2007b) 

articulam, em favor da análise da atividade de ensino, os conceitos de esquemas 

profissionais (conforme proposto por Gérard Vergnaud) e de gêneros profissionais 

(tomando como base os estudos de Yves Clot).    Goigoux argumenta – inclusive em co-

autoria com Vergnaud (2005) – que a análise dos esquemas profissionais implica na 

análise de condutas “em situação”.   Pensando no trabalho do professor em sala de aula, 

o esquema profissional constitui-se, nesta perspectiva, como uma forma de organizar, de 

modo estável, a atividade de ensino em certa variedade de situações pertencentes a uma 

mesma classe. A classe de situações à qual um esquema é endereçado pode evoluir ao 

longo do desenvolvimento profissional, se expandindo para casos não pensados a 

princípio, podendo até mesmo se reduzir ou dividir-se em subclasses, quando o 

processo de assimilação destes a situações novas e singulares é indevidamente 

generalizado. Dito de outra forma: diante de uma situação nova o professor evoca 

esquemas antigos na tentativa de uma assimilação da situação a estes.  Em alguns casos, 

uma acomodação mais trabalhosa será necessária (seguindo a perspectiva de Vergnaud).  

Goigoux sinaliza que o estudo dos esquemas profissionais permite compreender melhor 

as diferenças observáveis entre as maneiras de fazer dos professores e o que fundamenta 

as formas como conduzem as situações didáticas. 

Para Goigoux, este conceito de esquema é uma ferramenta útil para entender a 

aprendizagem profissional dos professores, pois permite analisar o par esquema-

situação, permitindo entrar no detalhe das condutas profissionais e revelar as principais 

regularidades captando, ao mesmo tempo, as rotinas profissionais e a inventividade do 

professor diante de situações singulares. Utilizando-se do exemplo da atividade de uma 

professora em situação de trabalho, Goigoux e Vergnaud (2005, p.8), decompõem a 

definição de esquema em quatro elementos: 

 Objetivos e sub-objetivos eventuais resultantes de algum planejamento de atividade. 

No caso exemplificado,  a instrução da atividade busca levar o aluno a localizar um 

dado fonema numa palavra de forma correta ao mesmo tempo em que mostra a todos 
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os alunos, com as intervenções feitas, os procedimentos utilizados para realizar este 

tipo de tarefa.  

 As regras que geram a atividade, por exemplo: - regras da ação (na atividade da 

professora em questão, a divisão de tarefas em sub-tarefas, a representação gráfica, a 

condução do diálogo com o aluno, os gestos, etc); regras de busca de informações (o 

que o aluno deve fazer, como fazer); regras de controle (o procedimento foi bem 

guiado? os alunos podem remobilizá-los sem ajuda?). 

 Os conceitos-em-ação e os teoremas-em-ação estruturam a organização da atividade. 

A professora trata publicamente a dificuldade de seu aluno em localizar o fonema 

solicitado. Para ela, isto se presta a dois sentidos: tornar visível e demonstrar a 

natureza de certas atividades e a maneira de superá-las. A professora apoia-se em 

proposições que considera verdadeiras, legítimas (teorema-em-ação). Por outro lado, 

esse tratamento público demonstrando os procedimentos utilizados pode beneficiar a 

todos, sobretudo se tem o apoio de uma representação gráfica. Como essas 

conceitualizações são “em-ação”, Goigoux e Vergnaud consideram prudente chamá-

las de invariantes operatórios. 

 As inferências permitem fazer a ligação entre os invariantes operatórios e os 

objetivos pensados, as antecipações e as regras. Isso só é possível porque o professor 

dispõe de conhecimentos apropriados relativos às aprendizagens visadas (no caso 

exemplificado, as aprendizagens fonológicas). 

O conceito de esquema é apontado como mais pertinente, para os estudiosos da 

didática, que o conceito de competência, que refere-se somente à forma operatória do 

conhecimento. O saber-fazer de um professor experiente lhe permite apreender em 

menos tempo como estão seus alunos (em termos de dificuldades e compreensão) para 

que possa fazer os ajustamentos didáticos apropriados. Goigoux destaca que se 

pensarmos em termos vigotskianos, poderíamos descrever esses ajustamentos como 

operacionalizações incessantes na zona de desenvolvimento profissional dos alunos, o 

que não pode ser definido a priori nem de maneira geral. Para Goigoux e Vergnaud, este 

espaço não pode ser circunscrito à própria atividade do professor no quadro de tarefas e 

objetivos específicos. Os autores tomam por ajustamentos didáticos a capacidade do 

professor de modificar seu comportamento em função da atividade do aluno de modo a 
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levá-lo a uma resposta apropriada. Esta capacidade implica em perceber a pertinência 

do que sabem seus alunos diante do quadro de tarefas que lhes são propostas. 

Associando-se aos estudos da ergonomia da língua francesa que fundamenta sua 

análise sobre a diferença entre trabalho prescrito e trabalho realizado, Goigoux 

argumenta que o professor filtra suas ações através do gênero profissional, que os ajuda 

a triar, operacionalizar e reorganizar os elementos das múltiplas prescrições (programas, 

instruções, etc), redefinindo as tarefas que atribuem a si próprios e que, efetivamente, 

realizam. 

Gênero profissional é um conceito desenvolvido por Yves Clot, com inspiração 

baktiniana, que se refere a um repertório de esquemas socialmente construídos e 

compartilhados que regula, tacitamente, a atividade do sujeito, com propriedades que 

assimilam todo um conjunto de esquemas.  É um recurso para a ação individual, um 

estoque de condutas, palavras, instrumentos de ações, histórica e socialmente situadas, 

estoque partilhado por uma memória coletiva disponível a cada um, marcando seu 

pertencimento a um grupo que compartilha gestos do metier. 

De acordo com Goigoux, o conceito de gênero abre novas perspectivas para a 

análise do trabalho docente, ajudando a melhor teorizar os recursos e as restrições que 

permeiam o trabalho docente (o que se “deve fazer”, o que “não se deve fazer”, por 

exemplo). O autor não descarta, porém, o estilo pessoal de cada professor, que fará o 

equilíbrio entre as convicções pessoais construídas da experiência, prescrições 

secundárias (advindas de seus formadores, a partir de uma interpretação das prescrições 

primárias e oficiais) e convenções genéricas. 

O gênero profissional confere ao professor o caráter de pertencimento a um 

grupo que partilha desse repertório, que partilha das mesmas dificuldades e 

questionamentos, dentre os quais Goigoux destaca: 

 Como conciliar o avanço dos tempos didáticos com o respeito à fala da 

criança? 

 Como motivar os alunos sem desviar das questões de aprendizagens? 

 Como conduzir a classe sem se fixar sobre um nível médio excluir os 

outros? 

 Como favorecer a atividade dos alunos sem desnaturalizar os objetos do 

saber? 
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A dificuldade em teorizar a própria prática é vista pelo autor como um possível 

obstáculo à construção positiva de sua identidade profissional e do reconhecimento de 

seu trabalho. Um progresso nessa área passa pela elaboração de novas formas de 

reflexão coletiva sobre a própria ação, que envolva os professores. Partindo deste 

princípio, Goigoux aponta as possibilidades oferecidas pelas entrevistas de 

autoconfrontação (simples e cruzada) em que o sujeito é convidado a analisar cenas 

filmadas de seu trabalho com os alunos, o que favorece uma tomada de consciência que, 

segundo uma perspectiva vigotskiana, consiste numa generalização dos processos 

psíquicos. A conceitualização é potencializada na interlocução com múltiplos parceiros 

(colegas e pesquisadores) e permite perceber o que é valorizado e aceito no meio 

profissional.   

No caso da professora pesquisada por Goigoux, o fato de exercer também a 

função de formadora - peculiaridade do sistema francês, em que há profissionais nas 

escolas incumbidos desta função junto aos professores em formação -  coloca a 

professora diante de alguns tabus relacionados a toda e qualquer referência à “sílaba”, 

para evitar qualquer semelhança com as querelas que envolveram em décadas passadas 

os métodos silábicos.  Diante disto, a professora, ao fracionar a tarefa e utilizar 

dispositivos de análise oral da palavra em busca da localização de um dado fonema com 

seus alunos, oferece àqueles com maior dificuldade, algumas pistas e caminhos, sem, no 

entanto, aludir diretamente à palavra sílaba. 

Na entrevista de autoconfrontação, o pesquisador tem acesso aos motivos que a 

levam a agir desta forma e a coerência interna de seus procedimentos.  em uma análise 

didática extrínseca (feita pelos pesquisadores apenas) poderia ser atribuída uma aparente 

incoerência: se ela visava a tomada de consciência, pelo aluno, do procedimento de 

segmentação silábica, por que não representa graficamente as sílabas? ou, porque não 

pronuncia em nenhum momento a palavra “sílaba”? 

É na análise intrínseca, na entrevista de autoconfrontação, que aparecem 

aspectos que ajudam a compreender tais escolhas profissionais. Ali aparece o 

compromisso tácito com os pares (particularmente os também formadores), de evitar 

práticas ortodoxas, desvalorizadas em seu meio. Mesmo diante de todas as mudanças e 

reconfigurações atuais, a professora ainda teme a “heresia” silábica e sua possível 
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leitura por outros atores externos à sala de aula (pais, estagiários, inspetores, etc). A 

professora chega a mencionar que foi “pega” na armadilha, embora se congratule por 

resistir aos excessos dos anos 80 e configurar um estilo pessoal que, segundo Goigoux, 

pode ser definido como um ponto de equilíbrio que liga o trabalho prescrito e o trabalho 

realizado.   

De forma recorrente, o autor destaca que a análise do trabalho do professor 

implica no interesse pela maneira como este interpreta as prescrições em função dos 

meios que dispõe e das exigências que atribui a si mesmo. Para dar conta deste objeto 

de estudo, acredita que é preciso ir além da análise extrínseca, trazendo para os estudos 

no campo da didática a discussão com o próprio sujeito. Segundo Goigoux, isto é 

particularmente promissor para se estudar como a evolução dos artefatos e instrumentos 

didáticos influencia a atividade do professor e provoca o aparecimento, o 

desaparecimento ou a recomposição e tarefas didáticas. 

Fazendo um contraponto entre estudos como o de Goigoux (2002) e o de 

Albuquerque, Morais e Ferreira (2008), observa-se então, a percepção dos autores de 

que essa lógica (ou fundamentos) subjacentes às práticas observadas relaciona-se 

sobremaneira à redefinição, pelos professores, dos saberes a ensinar nessa etapa 

(alfabetização), levando esse profissional à fabricação de soluções didáticas para ensinar 

a notação alfabética.
17

 Reforçando essa percepção, Cabral (2008, p.1) observa em seu 

estudo que embora o saber científico sirva para embasar a prática do professor, em 

momentos específicos, na singularidade de cada sala de aula, serão os docentes que 

tomarão as decisões que acharem mais convenientes e para isso se apoiarão nas 

experiências vividas, “fabricando” novas teorias para aquela situação específica.” A 

esse respeito, pode-se considerar ainda que 

As práticas escolares cotidianas são permeadas por apropriações (plurais, 

criativas, singulares). Desse modo, a apropriação dos saberes envolvidos no 

que-fazer pedagógico não ocorre por meio de um ato passivo, de recebimento 

de algo pronto e acabado; ao contrário, se constitui num processo ativo, de 

(re)construção das práticas já existentes (OLIVEIRA, 2007, p.4). 

É importante destacar o trabalho de Oliveira (2007), anteriormente citado, que 

teve como objetivo analisar como estava ocorrendo o ensino e a avaliação do 

                                                 

17
 Perspectiva para a qual esses autores brasileiros tomam como base os estudos do teórico francês Michel 

de Certeau , L’ invention du quotidien. 
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aprendizado do Sistema de Notação Alfabética em uma rede de ensino num contexto de 

mudanças de uma organização de ensino em séries para ciclos. O estudo destaca que a 

imprecisão na delimitação de metas para cada ano do ciclo, na rede estudada, levava as 

professoras a depositar na docente do ano seguinte a incumbência de assegurar o 

desenvolvimento de competências que não foram construídas. Desse modo, 

responsabilidades transferidas ano a ano acabavam por imputar “a responsabilidade da 

professora do último ano do ciclo em reter ou promover o aluno.” (p.15).   

Também focalizando as práticas docentes na alfabetização, Cruz (2008), 

desenvolveu um importante estudo com o objetivo de verificar as práticas de ensino da 

leitura e da escrita desenvolvidas por professores dos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental e a relação dessas práticas com a aprendizagem dos alunos no que se 

refere ao domínio do SEA e à capacidade de produzir textos. Participaram da pesquisa 

três professoras (uma de cada ano do 1º ciclo) e 60 alunos (15 do 1º ano, 20 do 2º ano e 

25 do 3º ano) de uma escola da Rede Municipal de Ensino do Recife. Como 

procedimentos metodológicos foram realizadas observações de aulas e atividades 

diagnósticas com os estudantes: escrita do nome de figuras e uma atividade de reescrita 

de texto.  

A análise dos dados revelou que a maioria dos alunos das três turmas concluiu o 

ano na fase alfabética de escrita, apresentando razoável domínio das correspondências 

fonográficas diretas. Em relação à produção textual, algumas crianças do 1º concluíram 

o ano produzindo textos de forma legível e elaborada. Esses resultados apontam para a 

possibilidade de alunos do 1º ano do 1º ciclo se apropriarem do Sistema dede Escrita 

Alfabética, ao mesmo tempo em que ampliam suas experiências de letramento, desde 

que sejam submetidos a atividades sistemáticas de alfabetização que os levem a refletir 

sobre o sistema de escrita, assim como a atividades de leitura e produção de textos, 

como era o caso da turma participante da pesquisa. Em relação às aprendizagens, ao ser 

comparado o desempenho das três turmas (1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental), os 

dados indicaram que ocorreu uma progressão das aprendizagens das crianças entre esses 

três anos do 1º ciclo. Na análise das práticas das professoras, os resultados apontaram 

que as professoras enfatizavam os eixos da leitura, produção textual e apropriação da 

escrita alfabética e ortográfica, graduando-os progressivamente de acordo com os três 

anos do ciclo. Os dados dessa pesquisa sugerem, como ressalta a autora, que a prática 

diferenciada das professoras em relação ao ensino da escrita e da leitura ao longo dos 
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três primeiros anos do ensino Fundamental, o respeito à heterogeneidade nas turmas e o 

estabelecimento de metas para cada ano do ciclo teriam possibilitado, nessa escola 

específica, a alfabetização das crianças do 1º ano e o avanço dos estudantes dos outros 

anos na aprendizagem da leitura e da produção textual. Destaca ainda que o ensino da 

escrita alfabética, no componente curricular Língua Portuguesa, promovendo a 

compreensão dos princípios do SEA, foi assegurado a todas as crianças, em todos os 

anos e de forma progressiva. 

Referindo-se a esta pesquisa em outro texto (Cruz, 2009), no qual ressalta a 

necessidade da delimitação de competências para cada ano de ciclo como elemento 

norteador do trabalho docente, a autora destaca que os resultados observados em sua 

pesquisa sugerem que  

[...] uma prática pautada pelo ensino da leitura e da escrita, de forma 

contextualizada, somada ao estabelecimento de metas a cada ano do ciclo e a 

um atendimento diversificado aos alunos, possibilitaram o avanço dos alunos 

na aprendizagem da escrita a cada ano do 1º ciclo, tornando a proposta de 

ciclos viável em uma gestão escolar participativa e comprometida com a 

aprendizagem.(CRUZ, 2009, p.23) 

Outra pesquisa, desenvolvida pela mesma autora (CRUZ, 2012) buscou analisar 

as práticas de alfabetização e letramento em escolas organizadas em ciclo e em série nos 

três primeiros anos do Ensino Fundamental (CRUZ, 2012). A autora analisou o perfil de 

entrada dos alunos das duas escolas pesquisadas, por meio da aplicação de atividades 

diagnósticas que envolveram a leitura e escrita de palavras e textos, observando que a 

maioria dos alunos do 2º ano iniciou essa etapa da escolarização compreendendo o 

funcionamento do sistema de escrita. Ao longo do segundo ano, todos os alunos 

evoluíram em suas aprendizagens e a maioria conseguiu concluir esse ano lendo e 

produzindo textos. Os dados da pesquisa apontam – independentemente da organização 

do ensino em séries ou ciclos – para a necessidade de se discutir  metodologias de 

alfabetização em uma perspectiva de alfabetizar letrando. 

As professoras das escolas participantes da pesquisa entendiam a necessidade de 

desenvolver práticas alfabetizadoras de forma a contemplar a apropriação do SEA, 

numa perspectiva reflexiva, refletindo sobre os pedaços sonoros e escritos das palavras 

em práticas contextualizadas de leitura e produção de textos diversificados que circulam 

em diferentes espaços sociais, atendendo a diferentes finalidades e destinatários. 



61 

 

Discutir as práticas pedagógicas em alfabetização mobiliza uma série de outras 

questões que permeiam a especificidade dessa etapa da escolarização, nos fazendo 

pensar na necessidade de se fortalecer cada vez mais esse campo de estudos no Brasil, 

como forma de garantir resultados exitosos em diferentes instâncias. 

Nessa mesma direção, a pesquisa desenvolvida por Cabral (2008), anteriormente 

citada, cujo objetivo foi investigar as concepções e práticas de alfabetização de duas 

professoras do 1º ano do 1º ciclo da Rede Municipal de Ensino do Recife e analisar a 

apropriação que faziam das inovações surgidas no campo da alfabetização a partir da 

década de 1980. Foram analisadas as atividades que as professoras utilizavam para que 

seus alunos se apropriassem do Sistema de Escrita Alfabética, analisando o desempenho 

das crianças e suas possíveis relações com o tipo de ensino recebido. Ambas as 

professoras eram consideradas boas alfabetizadoras por seus pares. A primeira utilizava 

princípios do método fônico, priorizando o ensino sistemático das correspondências 

sons-grafia, mas desenvolvendo, ainda, práticas de leitura e produção de textos.  A 

segunda professora também realizava um trabalho envolvendo a leitura e a produção de 

textos e sistematizava o ensino do SEA levando os alunos a refletir sobre as palavras e a 

relação som-grafia.  A metodologia da pesquisa incluiu: observação participante nas 

salas de aulas, entrevistas semi-estruturadas – no início e no final do ano visando 

examinar quais concepções permeavam as práticas docentes e quais atividades 

consideravam essenciais no processo de alfabetização – e aplicação de sondagens com 

os alunos, no início, meio e final do ano – avaliando seus desempenhos em leitura e 

escrita.  Os resultados obtidos evidenciaram que as professoras conheciam as propostas 

didáticas na área de Língua Portuguesa e que tinham fabricado inovações em suas 

formas de alfabetizar, em alguns casos convivendo de formas singulares com antigas 

alternativas metodológicas.  

 Na análise da autora, as professoras criavam táticas para alfabetizar, com base 

nos seus saberes construídos. Embora ambas as turmas tenham avançado no processo de 

alfabetização, isto se deu de forma diferente, em função de aspectos ligados à prática 

pedagógica e escolhas metodológicas das professoras, mas também ao perfil de entrada 

dos alunos no início do ano letivo e vivências anteriores, na educação infantil, de 

experiências significativas de reflexão sobre a língua, aspecto defendido pela autora 

como importante intervenção pedagógica que favorece a alfabetização das crianças.  
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Destacamos também nesta linha de estudos, que associa prática pedagógica a 

aprendizagem dos estudantes, o trabalho de Leite (2011) que buscou analisar a evolução 

de habilidades cognitivas envolvidas na aprendizagem do SEA e sua relação com 

concepções e práticas de professores.  A autora acompanhou duas professoras e 40 

crianças, em três períodos distintos no mesmo ano letivo, o que permitiu apreender 

variações e especificidades das concepções e práticas das docentes a partir de alguns 

eixos do ensino da língua (SEA, leitura e produção de textos).  As crianças passaram 

por três diagnoses que envolviam: atividade de escrita espontânea, de conhecimento de 

letras e de reflexão metafonológica.  Os resultados mostraram que embora as turmas 

tivessem um perfil de entrada no início do ano letivo bastante diferenciados, ambas 

avançaram nas habilidades analisadas, em detrimento de apresentar as relações entre 

desenvolvimento das habilidades e a prática pedagógica. 

Embora tenha acompanhado professoras cujas propostas e metodologias fossem 

bem distintas em relação ao ensino inicial da leitura e da escrita – a primeira mais 

vinculada a métodos tradicionais e a segunda com uma prática que balanceava mais a 

alfabetização e o letramento –  Leite encontrou algumas similaridades nas práticas das 

docentes, ao lado de diferenças nas soluções didáticas fabricadas para ensinar a notação 

alfabética.  Reforçando alguns dos estudos que citamos anteriormente, a autora destacou 

que as professoras criavam, nas suas salas de aula, suas próprias “teorias da 

alfabetização” que contemplavam com similaridade, o ensino sistemático das letras.  

Outra similaridade apontada foi a incidência quantitativa maior de atividades no 

primeiro semestre letivo, em ambas as turmas, de modo que as crianças que ainda se 

encontravam nas hipóteses de escrita iniciais, tiveram no 2º semestre, poucas 

oportunidades de intervenções sistemáticas que os ajudassem a avançar para hipóteses 

de escrita mais elaboradas. 

A pesquisa desenvolvida por Souto (2009), que consistiu-se como um estudo de 

caso desenvolvido com duas professoras alfabetizadoras que atuavam em salas de aulas 

com crianças de seis anos na rede municipal de Belo Horizonte, buscou compreender os 

pressupostos teóricos e metodológicos que fundamentavam as práticas de alfabetização 

com letramento, estabelecendo relações com as ações e os processos de formação inicial 

e continuada das professores. A autora desenvolveu uma analise do discurso das 

professoras sobre o processo de alfabetização com letramento – identificando o que elas 

falavam sobre esse processo e o que elas faziam em sala de aula. Desse modo, além de 
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explicitar a concepção de alfabetização, de letramento e de alfabetização com 

letramento na prática de professoras alfabetizadores, o estudo também permitiu analisar 

as relações entre a concepção teórica e a prática no trabalho desenvolvido pelas 

professoras alfabetizadoras.  Através de observações sistemáticas nas salas de aula das 

professoras, filmagens de atividades desenvolvidas e entrevistas com as docentes, a 

pesquisadora pôde analisar os saberes nos discursos e nas práticas das professoras, 

identificando quais definiam a orientação da proposta de trabalho, as estratégias 

organizadas pelas professoras e a natureza do material pedagógico utilizado nas práticas 

de alfabetização e letramento.  

Os resultados desse estudo evidenciaram que fontes distintas de saberes 

convergem para a construção dos conceitos de alfabetização e de letramento das 

professoras, mas, nesta investigação, a ênfase recaiu sobre a experiência profissional 

junto com os colegas de trabalho, professores mais experientes, no interior da escola. O 

discurso das professoras realçava, também, que muitas das suas práticas pedagógicas 

eram orientadas por aspectos da subjetividade, destacado como intuição, que na 

referência das professoras evidencia-se como constitutiva do exercício da profissão e, ao 

mesmo tempo, um modo de legitimar o próprio fazer pedagógico. As observações das 

práticas de alfabetização e de letramento evidenciaram que estas podiam ocorrer de 

modo integrado ou não e que atividades específicas voltadas para a apropriação do 

sistema de escrita, nem sempre se sustentavam nos textos disponibilizados em sala de 

aula. 

 Outro estudo interessante em torno da relação entre concepções de alfabetização 

e práticas pedagógicas na alfabetização, também desenvolvido em Minas Gerais, foi o 

de Erciléa Espírito Santo (2010), que analisou os processos de mobilização e 

apropriação de saberes teóricos por alfabetizadoras, nas suas práticas de sala de aula, 

identificando quais saberes mobilizavam para conduzir suas ações pedagógicas e quais 

as possíveis origens ou condicionantes desses saberes. A pesquisa buscou ainda analisar 

as concepções de alfabetização subjacentes aos materiais didáticos e às interações com 

os alunos em sala de aula, relacionando à trajetória de formação desses profissionais e 

ao processo de formação em serviço a que tiveram acesso. A metodologia foi de 

pesquisa participativa e utilizou observações, conversas informais, entrevistas, 

registradas em gravações e no diário de campo como alguns dos principais instrumentos 

de coletas de dados. Os resultados obtidos apontaram para a compreensão de que as 
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professoras precisam de auxílio para reconstruir concepções e práticas de alfabetização. 

Apenas a aprendizagem de concepções teóricas, distantes do fazer, não possibilita 

estabelecer relações entre o que se aprende na faculdade e o que se faz nas salas de aula, 

apontando a necessidade de aproximação dos saberes teóricos com os saberes da 

prática, possibilitando ao alfabetizador refletir sobre a própria prática e ser capaz de 

relacionar concepções teóricas às ações num processo contínuo de reflexão na ação e 

sobre a ação, agindo por conhecimento e com fundamento.  

O primeiro dado fornecido pela pesquisa foi o conflito existente entre as 

professoras sobre suas identidades profissionais, ser ou não construtivista. Ser 

construtivista era associado a ser lúdico, trabalhar com atividades como jogos e 

brincadeiras e tudo isso se opunha ao ser tradicional, associado a ser ultrapassado ou ser 

um mal professor. Embora teoricamente pudessem descrever que construtivismo diz 

respeito à construção de conhecimento, na prática foi possível observar que não 

trabalhavam com atividades que conduzissem as crianças à reflexão sobre a língua 

escrita, mas utilizavam atividades que priorizavam a memorização. As professoras não 

percebiam na graduação uma fonte de auxílio para suas práticas, nos discursos, 

fragmentos das teorias estudadas na universidade, e na prática a influência dos 

diagnósticos baseados na teoria da psicogênese elaborada por Emília Ferreiro. Mesmo 

assim, apresentavam dúvidas ao avaliar um ditado para classificar o nível de escrita das 

crianças, entretanto reconheciam não conseguir desenvolver intervenções específicas 

diante da heterogeneidade das turmas. O processo de interação das professoras com as 

crianças acontecia em maior proporção de maneira coletiva. Para a pesquisadora, seus 

dados revelam a necessidade da formação em ação e de pesquisas que tratem das 

questões metodológicas, considerando que “não é possível pensar os problemas da 

prática longe dela” (ESPÍRITO SANTO, p.165).  

Por fim, queremos inserir neste cenário, nossa pesquisa, reafirmando com isso a 

opção por estudar boas práticas de alfabetização, sob a perspectiva das construções 

cotidianas e dos saberes mobilizados para tal.  Por esta razão, nosso estudo buscou 

compreender as relações entre a construção cotidiana de práticas docentes na 

alfabetização e os processos de formação continuada vivenciados por professoras 

alfabetizadoras.  Para tanto, observamos a construção de práticas de alfabetização no 

cotidiano de sala de aula, de modo que pudéssemos identificar, na rotina das professoras 

e em suas falas, a forma como justificavam suas escolhas didáticas, buscando esses 
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indícios no olhar do sujeito sobre sua própria prática, por meio do trabalho de cunho 

etnográfico e, particularmente, das entrevistas de autoconfrontação. Ao identificar as 

experiências de formação continuada vivenciadas pelas professoras, analisamos como as 

professoras associavam suas escolhas didáticas cotidianas às experiências de formação 

continuada que vivenciaram ao longo de sua trajetória na rede de ensino que 

trabalhavam. 
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

No período contemporâneo, com a possibilidade do 

trabalho de campo, observa-se que em todos os países onde existe 

pesquisa em Educação, os pesquisadores (sociólogos, 

antropólogos, especialistas em Educação) invadiram as salas de 

aula.   

Anne-Marie Chartier 
18

 

 

No presente capítulo tratamos da abordagem teórico-metodológica utilizada para 

a construção deste trabalho Inicialmente, expomos o contexto em que se desenvolveu a 

pesquisa e como chegamos às professoras que dela participaram, considerando os 

critérios que tínhamos em foco, o que encontramos em campo e a entrada nas salas de 

aula. Para melhor situar esse espaço de desenvolvimento das observações –  a sala de 

aula das docentes –  apresentamos a escola, inserida no contexto da rede municipal de 

ensino de Camaragibe e suas peculiaridades no que se refere à Formação Continuada de 

Professores, organização do ensino e acompanhamento do trabalho docente. Situamos a 

organização das salas de aula, no sentido de oferecer elementos que facilitem a 

compreensão do cotidiano das turmas e das trocas entre pares vividas pelas professoras 

nos momentos oficiais e, particularmente nos espaços criados no cotidiano de forma 

mais intensa e efetiva , como nos intervalos, corredores e momentos que antecedem as 

aulas.  

O trabalho se desenvolveu em etapas interrelacionadas e complementares entre 

si, que possibilitaram cercar o objeto do estudo por diferentes instrumentos, cujas 

escolhas e forma de utilização pretendemos descrever nas páginas que se seguem.  

Buscamos com as escolhas metodológicas, dar visibilidade aos elementos mobilizados 

pelas professoras nas suas práticas cotidianas, esboçando as possíveis relações entre 

suas ações e os processos de formação que vivenciaram ao longo da trajetória 

                                                 

18
  (2007, p.21). 
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profissional e, particularmente, nos processos de formação continuada voltados para a 

docência na alfabetização.   

Com essa perspectiva, não se pode partir de hipóteses ou explicações a priori, 

que venham na tentativa de uma análise a partir de categorias previamente 

estabelecidas.  O movimento foi justamente o inverso, o de imersão no cotidiano da sala 

de aula, com observações sistemáticas e busca dos indícios e explicitações pelos 

sujeitos, das concepções subjacentes às suas práticas, tanto no início da pesquisa, com 

entrevistas, como no decorrer do trabalho de campo, sendo aprofundados em entrevistas 

mais curtas e direcionadas a esclarecer aspectos específicos observados na sala de aula, 

logo após sua ocorrência – no nosso caso, nos intervalos de recreio ou ao final da aula, 

para não interromper o trabalho das professoras – A estes breves momentos de 

esclarecimentos ao longo do processo chamamos mini-entrevistas.  A própria 

construção e reconstrução dos conceitos e abordagens advindos dos processos de 

formação continuada, puderam ser explicitadas de forma mais clara a partir da análise 

de situações selecionadas, do cotidiano da sala de aula, nesse caso com as entrevistas de 

autoconfrontação, que consistem em apresentar aos sujeitos, cenas de seu trabalho 

através de videogravações, para que ele comente sua própria prática. Assim como Anne-

Marie Chartier (2007, p. 147) assume em seu estudo, “decidimos partir do ponto de 

vista dos professores e das pressões a que são submetidos em sua vida profissional.” O 

campo foi nos apontando caminhos e as teorias escolhidas iluminando nosso olhar. 

  

2.1. O campo de pesquisa: a rede municipal de ensino de Camaragibe 

 

Considerando nossos objetivos de pesquisa, a escolha dos sujeitos implicava, em 

primeira ordem, na delimitação de uma rede na qual a oferta de formação continuada 

para professores alfabetizadores ocorresse de forma minimamente contínua, pelo menos 

nos últimos cinco anos, para que estes sujeitos tivessem um repertório de experiências 

que pudessem ser significativas na constituição de seus saberes, no estabelecimento de 

uma rede de socialização de conhecimentos e experiências e na configuração de um 

tempo necessário de apropriação, reflexão e uso de ferramentas que pudessem 

representar tal apropriação.  Considerando esta questão e buscando dentre as redes 

municipais de ensino uma que se aproximasse deste perfil, optamos por realizar o 
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trabalho com professores(as) da rede municipal de Camaragibe, que atendia  aos 

critérios acima descritos. 

O município localiza-se vizinho à capital, constituindo um grupo de cidades que 

formam a chamada Região Metropolitana de Recife.  Tem uma população em torno de 

150.000 (IBGE/Censo 2010). A rede municipal de ensino contava, no período em que 

realizamos a pesquisa, com 26 escolas, das quais 23 ofereciam os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. No sistema de ensino do município, as turmas de 1º. e 2º. ano  se 

caracterizavam  pela continuidade na progressão/promoção, havendo retenção de alunos 

que não alcançaram o perfil de saída a partir do 2º ano.  

Em seu quadro funcional a rede contava, quando iniciamos a pesquisa, com 

cerca de 330 docentes efetivos. Embora não tenhamos dados percentuais, segundo 

representantes sindicais e membros da equipe de ensino com que tivemos contatos, a 

maioria desses docentes tinham curso superior e Pós-graduação lato sensu (Cursos de 

Especialização ligados à Educação), o que era incentivado pelo Plano de Cargos e 

Carreiras e as promoções decorrentes da titulação.  De acordo com a Diretora de Ensino, 

havia naquele momento um crescente movimento dos professores de busca de cursos de 

mestrado. Os relatos nos nossos contatos iniciais com a equipe de ensino e diretorias da 

rede eram de que a Secretaria vinha sendo cada vez mais consultada sobre o 

reconhecimento ou não de cursos dessa natureza oferecido por instituições privadas em 

convênio com universidades de outros países. Tanto os profissionais da gestão quanto 

os representantes sindicais com quem conversamos informaram que tal fato vinha 

gerando certa apreensão, tendo em vista a grande oferta de cursos não reconhecidos e 

sem possibilidade de revalidação pelas universidades brasileiras.  O plano de Cargos faz 

tal exigência para conceder a progressão funcional por titulação.  Em um dos momentos 

da realização dessa pesquisa, uma das professoras comentou que em encontro de 

formação, uma representante da Secretaria de Educação fez esclarecimentos a esse 

respeito. 

A rede municipal de ensino de Camaragibe é uma das redes públicas da região 

metropolitana de Recife que vinha desenvolvendo sistemáticamente, nos anos anteriores 

a este estudo, uma série de ações de formação continuada de professores voltadas para a 

alfabetização e ensino da língua, mesmo diante das mudanças na gestão municipal.  O 

investimento na temática da alfabetização, nessa rede, foi marcado por uma perspectiva 
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que tem embasamento nos estudos sobre a Psicogênese da Língua Escrita. Assim, 

embora a sistemática da formação e os grupos de formadores tenha passado por 

mudanças nesse período, não houve uma mudança radical no que se refere aos 

princípios conceituais que a fundamentavam.  Os enfoques e as perspectivas 

metodológicas de intervenção é que, pode-se dizer, seguiam rumos específicos em 

função das escolhas que caracterizavam o trabalho de grupos diferentes de 

pesquisadores e formadores que assumiram tal formação em períodos específicos. Outra 

característica é que, ao contrário de outras redes de ensino da região metropolitana de 

Recife, não se observa nesta rede de ensino a presença de projetos e programas 

(“pacotes”) de interesses editoriais privados, se intercalando, de forma semelhante a 

franquias que têm assolado muitas redes públicas mesmo aquelas com tradição de 

investimentos em formação continuada para seus professores. 

A escola onde a pesquisa foi desenvolvida localizava-se em um bairro de 

periferia do município, de difícil acesso e atendia a um público diversificado, mesmo 

sendo todos de nível sócio-econômico baixo. Muitas crianças residiam nas imediações, 

filhos de trabalhadores, que estudavam na escola desde a Educação Infantil; outros eram 

novatos na escola e no bairro, onde moravam numa área mais afastada, de invasão, em 

casas muito precárias e as famílias tinham atividades informais como fonte de renda ou 

mesmo dependiam de benefícios do governo federal, como o bolsa-família ou bolsa-

escola. 

Em termos de estrutura física, a escola dispunha de salas de aula amplas e com 

mobiliário adequado, laboratório de informática, pátio externo coberto onde as crianças 

eram acolhidas no início do turno, rampas de acessibilidade, tendo em vista que a 

construção acompanhava desníveis do terreno, com diferentes patamares interligados 

por estas rampas. As crianças dispunham de espaço pequeno para recreio, por esta razão 

o horário de tal atividade era dividido para atender a todas as turmas. No período de 

realização da pesquisa, a biblioteca estava desativada em função de funcionar no local 

uma sala de aula, para atender ao número excedente de alunos matriculados no 3º ano. 

Neste espaço também ficavam guardados materiais didáticos como jogos, livros 

didáticos do PNLD e sobras de kits de materiais dos alunos, distribuídos pela prefeitura 

no início do ano letivo.  Embora as crianças não pudessem utilizar o espaço da 

biblioteca, algumas professoras, inclusive as que participaram desse estudo, visitavam o 
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espaço para selecionar do acervo os livros de literatura infantil que pegavam emprestado 

para ler para seus alunos.  As reuniões de professores aconteciam também neste espaço. 

2.2. As professoras alfabetizadoras participantes da pesquisa 

 

Uma vez iniciada a aproximação com a rede de ensino e o levantamento de um 

quadro geral da formação continuada voltada para professores alfabetizadores no 

município, que descreveremos ao final deste capítulo,  iniciamos a escolha dos sujeitos 

a partir de critérios e etapas sucessivas. Em contato com formadoras do CEEL, que 

atuavam sistematicamente na Formação Continuada do município de Camaragibe, 

levantamos alguns nomes de professoras apontadas como participativas nas formações e 

depoimentos da experiência de sala de aula que denotavam um perfil de ‘boas 

professoras alfabetizadoras’. Com isso surgia uma listagem inicial onde despontavam 

seis nomes citados por mais de uma formadora.  Simultaneamente, buscamos com a 

Diretoria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, indicações de professoras que 

fossem reconhecidas pela Secretaria e pelos pares, como boas professoras 

alfabetizadoras, que apresentassem um discurso explícito sobre a prática pedagógica e 

que tivessem tempo de experiência na rede, com participação nas formações oferecidas 

por esta. Nesta etapa foram listados nove nomes de professoras, sendo que quatro desses 

nomes coincidiram com a primeira listagem resultante das indicações dos formadores. 

Duas delas, faziam parte de uma mesma escola no mesmo turno, o que mobilizou o 

primeiro contato, considerando que essa coincidência poderia facilitar a imersão no 

campo e enriquecer o olhar sobre as interações desenvolvidas entre pares. O terceiro 

crivo veio do contato prévio com a gestora da escola que reafirmou o reconhecimento 

do trabalho dessas professoras como boas alfabetizadoras, em sua avaliação e na de seus 

pares.  

Traçando um retrato das professoras participantes da pesquisa, os dados que se 

seguem, serviram para caracterizar os sujeitos participantes do estudo, o que implicou 

em buscar uma série de informações de natureza diversa. O quadro a seguir sintetiza 

algumas destas informações, no sentido de facilitar a visualização destes aspectos que 

serão detalhados adiante. 
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Quadro 1 -  Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Aspecto Analisado Profª Ana Lúcia Profª Ivanise 

Formação 

Ensino Fundamental Escola Pública Escola Pública 

Ensino Médio Parte em escola pública e 

parte em escola privada: 

Curso de Magistério 

(Normal Médio) e Curso 

técnico em Contabilidade. 

Escola Pública: Curso de 

Magistério (Normal Médio) 

e Curso técnico em 

Contabilidade 

Graduação Letras (instituição privada) Letras (universidade 

pública) 

Pós-graduação Lato Sensu Linguística aplicada ao 

Ensino da Língua Inglesa 

Literatura e Expressão da 

Língua Portuguesa 

Experiência profissional 

Tempo de experiência 

profissional na docência 

18 anos 28 anos 

Outras experiências 

profissionais  

Coordenadora Pedagógica 

na rede municipal de 

Camaragibe (2006) 

Coordenadora Pedagógica 

na rede municipal de 

Camaragibe (2007-2009) 

Tempo de experiência 

profissional na rede de 

ensino de Camaragibe 

13 anos 26 anos 

Experiência profissional 

em outra rede de ensino – 

tempo e função. 

Professora dos anos iniciais 

do ensino fundamental-  

Rede privada (início da 

carreira) 

Professora dos anos iniciais 

do ensino fundamental – 

Rede Municipal Recife 

(desde 2005) 

Professora de Língua 

Estrangeira (Inglês) em 

Curso Profissionalizante – 

Professora de Educação 

Infantil - Rede privada 

(início da carreira) 

Técnica Educacional em 

projeto de formação de 

leitores – Rede Estadual 

(durante 3 anos) 

Técnica Educacional 

atuando em Biblioteca 

Municipal no atendimento a 

usuários (2011-2012). 
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Rede Municipal Recife (nos 

últimos 5 anos) 

Professora de Educação de 

Jovens e Adultos (atual – 

em regime de acumulação 

de carga horária - noite) 

 

Professora Ana Lúcia 

Com 18 anos de experiência na docência, no período de realização de nosso 

trabalho de campo, dos quais os cinco primeiros em escola da rede privada e os últimos 

treza anos na rede municipal de ensino de Camaragibe. A professora estudou o Ensino 

Fundamental em escola pública e parte do Ensino Médio em escola particular. Nesse 

nível de ensino fez os cursos de Contabilidade e Magistério (Curso Normal Médio). No 

Ensino Superior teve sua formação inicial em Letras e Pós-graduação/Especialização 

em Linguística aplicada ao ensino de Língua Inglesa, ambos em instituição privada de 

ensino. Atuava também como professora na Rede Municipal de Ensino de Recife, há 7 

anos, onde trabalhava também com turma do 2º. ano.  Já atuou como Coordenadora 

Pedagógica na rede de ensino de Camaragibe. Participou como sujeito de pesquisa em 

outros estudos desenvolvidos na área de Alfabetização e Ensino da Língua 

desenvolvidos na Universidade Federal de Pernambuco, fazendo parte também de 

Grupo Focal ligado a pesquisa sobre Argumentação e Produção de Textos.  No 

momento da realização dessa pesquisa, a professora foi selecionada para participar de 

Grupo de Trabalho para composição de material didático e relato de experiências, nos 

cadernos do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa)
19

 pelo Centro 

de Estudos de Educação e Linguagem (CEEL-UFPE). A professora foi também 

indicada a participar de um programa televisivo da TV
20

 Escola que discutia o uso de 

jogos na alfabetização, tendo situações de sala de aula e entrevista filmada para estes 

fins.  

 Desde minha entrada em sua sala de aula para a realização das observações, 

expôs seu desejo de investir na formação acadêmica, fazer seleção para o mestrado, 

estudando temática ligada à oralidade, ensino da Língua e formação da identidade.  

                                                 

19 Programa do Ministério da Educação referente à formação continuada, produção e mobilização para o 

uso de materiais produzidos e/ou distribuídos pelo MEC 
20

 A TV Escola é um canal mantido pelo MEC, com programação totalmente voltada para a educação. é 

exibido em canal aberto e em TV a cabo. 
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Além de suas atividades com turmas de anos iniciais do Ensino Fundamental, a 

professora dava aulas de Inglês em um Centro de Educação Profissional da Prefeitura 

do Recife, aos sábados. 

 

Professora Ivanise 

Atuando na rede municipal de Ensino e Camaragibe há 28 anos, a professora 

teve toda a educação básica em escola pública, tendo também cursado no Ensino Médio 

Contabilidade e Magistério (Normal Médio).  Cursou Letras, com Pós-

Graduação/Especialização em Literatura e Expressão da Língua Portuguesa, em 

universidade pública. Tinha dois vínculos com a rede municipal e atuava à noite na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  Exerceu, durante 5 anos, a função de 

Coordenadora Pedagógica nessa mesma rede.  No período da pesquisa desempenhava 

ainda a função de Técnica Educacional contratada por outra rede municipal nos três 

últimos anos e já havia atuado na Secretaria Estadual de Educação, como técnica de um 

programa de formação de leitores e ampliação da rede de bibliotecas escolares 

(PRODILER), durante quase 8 anos.   Participou de todas as ações de formação 

continuada na Prefeitura de Camaragibe, sendo uma das professoras alfabetizadoras a 

fazer parte do grupo que teve formação com o GEEMPA.  

A professora nos disse algumas vezes que se encontrava naquele momento numa 

posição “bastante confortável” de sua vida profissional, tendo recusado 

convites/indicação para assumir outros cargos em gestão escolar ou outras equipes.  

Repetia  muitas vezes que o melhor lugar de trabalho em Educação é na docência e por 

isso, dizia em tom de brincadeira que tinha muito orgulho de ser “Secretária Executiva” 

de sua sala de aula.   

Frequentemente era requisitada por seus colegas a emitir opiniões sobre questões 

didáticas e pedagógicas.  Nos períodos de diagnose bimestral, colegas professores de 

outras turmas procuravam tirar dúvidas em relação às avaliações dos alunos com ela, 

que sempre os incentivava e valorizava suas ações. Em diversos momentos 

presenciamos cenas dessa natureza em que dizia aos colegas frases como: “Concordo 

com você!” “Muito boa a leitura que você faz do seu aluno”, “ Estamos apenas trocando 

opiniões, mas o que você fez está corretíssimo”, o que demonstrava seu papel de 

liderança entre os pares. 
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A professora também foi selecionada, no período da realização dessa pesquisa, a 

para participar de Grupo de Trabalho para composição de material didático e relato de 

experiências, nos cadernos do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa)
21

 pelo Centro de Estudos de Educação e Linguagem (CEEL-UFPE).  

Em relação à forma como nomearíamos as duas docentes, a princípio 

pensávamos em utilizar nomes fictícios, no entanto, durante o trabalho de campo 

optamos por manter, ao longo de todo o texto, seus prenomes, em função das seguintes 

razões: a) a publicação dos relatos de ambas nos cadernos do PNAIC  e a participação 

delas em programa televisivo e pesquisas anteriores e subsequentes à nossa (teses e 

dissertações, estudo piloto, pesquisas do CEEL, etc) colocava, invariavelmente, as 

docentes em uma situação de evidência, tornando-as figuras públicas; 

b) o fato de termos como critério de escolha dos sujeitos o desenvolvimento de boas 

práticas de alfabetização, reconhecidas em mais de um segmento da rede e pelas 

formadoras; c) a natureza do estudo, que não envolvia avaliação das práticas ou 

qualquer outra forma de julgamento e d) a concordância explicitada pelas docentes em 

fazermos referência a seus nomes no trabalho diante das razões supracitadas.   

          Diante do exposto, passamos a apresentar os procedimentos metodológicos que 

configuraram o desenho da pesquisa. 

 

2.3. Os procedimentos metodológicos 

Descrever os procedimentos metodológicos de uma pesquisa é bem mais do que 

falar dos instrumentos utilizados para o acesso aos dados e da forma como estes foram 

analisados.  Na concepção de Minayo (2007, p.44) a metodologia de uma pesquisa, 

além de apresentar e justificar métodos, técnicas e instrumentos utilizados para 

responder às indagações da investigação, implica numa discussão epistemológica do 

“caminho do pensamento” que o tema ou objeto de investigação requer. Somando-se a 

isto, a autora destaca a marca pessoal do pesquisador que se revela na forma de articular 

teoria, métodos e achados ou respostas às questões que guiam o estudo. 

Buscamos, na interlocução entre pesquisador/a e participantes da pesquisa 

reconhecer que a prática individual e a prática social estão intimamente relacionadas 

                                                 

21 Programa do Ministério da Educação referente à formação continuada, produção e mobilização para o 

uso de materiais produzidos e/ou distribuídos pelo MEC 
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(TRIVIÑOS, 1987, p. 64).  Nesse sentido, estava implicado o reconhecimento da 

autoria do sujeito social em sua historicidade; apontando à compreensão de que, como 

afirma Minayo (2007, p. 202), “seres humanos não são apenas objeto de investigação, 

mas pessoas com as quais interagimos, são sujeitos em relação”. Neste sentido, e 

levando em consideração nosso trânsito profissional e acadêmico  em áreas diferentes 

que mantêm interfaces diversas –  a Psicologia, a Educação escolar e os estudos 

antropológicos – concordamos com André e Lüdke (1996) ao afirmarem que  

O que cada pessoa seleciona para “ver” depende muito de sua história pessoal e 

principalmente de sua bagagem cultural. Assim, o tipo de formação de cada pessoa, o grupo 

social a que pertence, suas aptidões e predileções fazem com que sua atenção se concentre 

em determinados aspectos da realidade, desviando-se de outros. (ANDRÉ e LÜDKE. 1996. 

p. 25). 

Cabe então considerar a equação pessoal do/a pesquisador/a como um fator cujas 

implicações o paradigma da pesquisa qualitativa não desconsidera.  Acreditamos ainda, que o 

acesso à intimidade da sala de aula dessas professoras  teve uma importante influência do nosso 

enquadramento profissional como professora dos anos iniciais de uma rede pública de ensino, 

assim como elas. 

Entre os diferentes instrumentos que poderíamos ter utilizado para responder a 

nossa problemática, escolhemos trabalhar com: Entrevistas, Observação e Entrevistas de 

Autoconfrontação. Pareceu-nos essencial trabalharmos com a articulação desses 

instrumentos metodológicos de forma que se complementassem e que nos permitissem 

abordar nosso objeto de estudo a partir de diferentes ângulos. Envolvendo um conjunto 

de processos complexos que os profissionais colocam em ação nas suas construções 

cotidianas de sala de aula, estudar a prática de professoras alfabetizadoras acabava 

requerendo a utilização de diferentes e variados métodos, pois tratava-se de um objeto 

complexo e que demandava uma interdisciplinaridade (também de métodos e 

referenciais de análise). A utilização destes instrumentos metodológicos seguiu um 

encadeamento, de forma que pudemos articular três aspectos ou dimensões 

interrelacionadas: o que as professoras diziam, o que elas faziam  em suas salas de aula 

e o que diziam sobre o que faziam. 

A entrada no campo foi construída de forma gradativa. Enquanto aguardávamos 

os trâmites para a autorização pela Secretaria de Educação para iniciar as observações 

em sala de aula, estabelecemos um contato com as professoras no início do turno, 
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explicitando, em linhas gerais, a condição de professora, que nos era comum, e a 

necessidade, em virtude do curso de doutorado, da participação delas na pesquisa que 

resultaria na escrita de nossa tese, pontuando quais procedimentos iriam ser 

desenvolvidos (observação, filmagens e entrevistas).  As professoras aceitaram de 

imediato a participação e mencionaram já terem sido sujeitos de pesquisas em outros 

trabalhos da própria UFPE. Aproveitamos estes momentos iniciais para os ajustes de 

início das observações. Tendo em vista que a Professora Ivanise iria sair de licença 

médica por alguns dias, fizemos o acordo de que as observações teriam início na sala da 

Professora Ana Lúcia.  

Tínhamos claro, já naquela etapa inicial que esse enquadramento de 

pesquisadora-professora, conferia aspectos singulares à relação estabelecida com os 

sujeitos. Considerando que a emissão de mensagens vincula-se necessariamente, às 

condições contextuais de seus produtores, de acordo com Franco (2003, p.13), 

procurávamos não perder de vista as condições contextuais de seus produtores.. Não se 

pode desconsiderar que nestas condições estão envolvidos: aspectos históricos, 

econômicos, sócio-culturais, componentes cognitivos, afetivos, valorativos e 

historicamente mutáveis.   

Foram utilizados para os registros recursos como gravador, máquina fotográfica 

e filmadora, cujo uso foi previamente autorizado pela Secretaria de Educação e, 

principalmente, pelas professoras, com quem combinávamos desde o início da pesquisa 

como faríamos os registros e que estes estariam à disposição delas para qualquer 

esclarecimento ou restrição que porventura quisessem fazer.  Acredito que o fato de 

terem participado como sujeitos de pesquisa em outras situações que incluíam esses 

procedimentos foi um facilitador para a aceitação. 

Para Drey (2008) o pesquisador não se afirma como um “coletor” neutro de 

informações, mas faz escolhas, por maiores que sejam seus esforços pela neutralidade. 

As escolhas já começam a se delinear a partir dos instrumentos do que a autora chama 

de “geração de dados”.  Detalharemos a seguir quais foram esses procedimentos e as 

razões de suas escolhas. 
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Entrevistas  

Visando inicialmente obter informações sobre as professoras participantes da 

pesquisa e buscar, nesse primeiro momento, o que elas diziam em torno de suas práticas 

como alfabetizadoras e a que relacionavam suas escolhas, optamos pela realização do 

que chamamos Entrevista Inicial, com cada uma das professoras nos primeiros 

momentos de observações em suas salas de aula. A entrevista semi-estruturada nos 

pareceu viável ao estudo, na medida em que se configurava-se como instrumento que 

oferecia perspectivas, para que o informante alcançasse a liberdade e a espontaneidade 

necessárias ao enriquecimento da investigação (TRIVIÑOS, 1987, p. 146), sem que isso 

implicasse na perda do foco de interesse, uma vez que a estruturamos a partir de um 

roteiro. Sendo previamente construído a partir de eixos temáticos onde foram 

desenvolvidos questionamentos básicos, o roteiro oferecia amplo campo de 

interrogativas à medida que se recebesse respostas das entrevistadas, seguindo sua linha 

de pensamento dentro do foco principal da pesquisa. 

Utilizamos durante as entrevistas o recurso da gravação apenas em áudio, para 

evitar que perdêssemos detalhes importantes (que facilmente ocorreria se optássemos 

pelo registro apenas escrito naquele momento), e, por outro lado, para facilitar a 

interação, por acreditarmos que nesse momento inicial, se utilizássemos a 

videogravação – como previsto para outros momentos da pesquisa – poderíamos deixar 

as professoras pouco à vontade.  

A busca de informações mais gerais sobre a formação e início na carreira (e na 

rede de ensino), em linhas gerais, as experiências profissionais na docência e correlatas 

a ela, foi também um importante elemento de aproximação e estabelecimento de um 

rapport com as professoras.  

Além das entrevistas iniciais, foram também realizadas minientrevistas, 

conforme a necessidade do momento. Refiro-me aqui às entrevistas mais informais, 

registro de depoimentos, comentários mais explorados nos intervalos, gravações 

diversas feitas nos momentos do recreio ou final de horário com objetivo de esclarecer 

escolhas didáticas, encaminhamentos tomados pela professora, princípios que 

orientavam suas escolhas (segundo suas próprias análises). 

A realização de tais entrevistas tomou uma dimensão bem mais importante na 

análise dos dados do que esperávamos a princípio. Isto porque, disponíveis a falar 
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livremente de suas práticas, as professoras anteciparam na entrevista aspectos cuja 

compreensão de nossa parte, se deu de forma mais contextualizada nas observações das 

práticas e na seleção do material para as entrevistas de autoconfrontação. No capítulo 

seguinte, onde trataremos da análise dos dados, a análise mais detalhada da entrevista 

inicial constitui-se a primeira parte, onde temos uma visão do que as professoras dizem 

sobre suas práticas, da qual nos aproximamos por meio da observação de cunho 

etnográfico, cuja escolha e delineamento a seguir passamos a expor. 

Observações  

Minayo (2007, p. 289) ressalta que, assim como qualquer técnica de trabalho de 

pesquisa, a observação não é neutra. “O que observar” e “como observar” “são questões 

influenciáveis pelos esquemas teóricos, preconceitos e pressupostos do investigador e 

pelas reações dos interlocutores em campo.  Nascida no seio da Antropologia, como nos 

lembra Minayo, a observação coloca o pesquisador numa proximidade com os 

interlocutores que, no caso da pesquisa qualitativa, “longe de ser um inconveniente, é  

uma virtude”.  A autora nos lembra Malinowski em seu argumento de que há uma série 

de fenômenos de grande importância que não podem  ser registrados por meio de 

perguntas ou em documentos quantitativos, mas devem ser observados em sua 

realidade.  A esses fenômenos Malinowski chamou de “imponderáveis da vida real”, 

estando nestes incluídas coisas como a rotina de um dia de trabalho”, os detalhes do 

cuidado com o corpo, a maneira de comer e de preparar as refeições, etc.  Podemos 

acrescentar a esta lista as maneiras de pensar, construir e reconstruir as práticas de sala 

de aula que, ao que tudo indica, podem ser melhor captadas na simultaneidade de seu 

acontecimento, em seu contexto real. A observação nos ofereceu uma aproximação 

ímpar para a compreensão dessa realidade. 

As observações na sala da Professora Ana Lúcia tiveram início no final de março 

de 2012, compondo um total de trinta e sete dias letivos observados dentre os quais 

foram realizadas filmagens em dez dias (dez aulas). No período em que se 

desenvolveram as observações, estivemos presentes diariamente na sala de aula. Houve 

algumas interrupções em virtude de afastamentos curtos da professora, por problemas 

de saúde e falecimento de pessoa da família (de ambas as partes, professora e 

pesquisadora), além de episódios como paralização, assembleia e saída da professora 

para formação. Assim, no primeiro semestre minha permanência na sala da Professora 
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Ana Lúcia se estendeu de março a início de junho de 2012. Na sala da Professora 

Ivanise, também do 2º ano, as observações tiveram início no final do mês de junho, 

houve uma pausa para o recesso escolar e retomamos do final de julho a outubro, 

perfazendo um total de 34 aulas observadas, além de reuniões e dias festivos da escola. 

Foram filmadas nove aulas da Professora Ivanise. 

Durante nossa permanência nas salas de aula, as observações eram realizadas 

com o uso simultâneo do registro escrito e de gravações em áudio, das aulas observadas, 

onde eram captadas as falas da professora, suas mediações e interações com a turma.  

Nos intervalos (de recreio, de merenda, final de aula) fazíamos questionamentos que 

viessem a esclarecer elementos observados que se destacavam. Em relação aos objetivos 

da pesquisa, não havia nenhum roteiro a priori, mas a atenção a cada pormenor 

revelador que se evidenciasse na prática da professora observada.  As videogravações 

das aulas observadas se constituíram como outro momento, que descreveremos mais 

adiante. 

Aliado inseparável nas observações, merece destaque especial a utilização feita 

do Diário de Campo, de grande importância para um estudo dessa natureza. Nele 

pudemos registrar, conforme recomenda Minayo (2007), impressões pessoais, 

“resultados de conversas informais, observações de comportamentos contraditórios com 

as falas, manifestações dos interlocutores quanto aos vários pontos investigados, entre 

outros aspectos (p. 295)”.   Para Minayo, esse acervo de impressões e notas sobre as 

diferenciações entre falas, comportamentos e relações é que podem, exatamente, tornar 

mais verdadeira a pesquisa de campo de modo que a triangulação de métodos e técnicas 

favoreça a qualidade e profundidade das análises.  

Além desses aspectos, observar o cotidiano impõe cuidados adicionais com esse 

olhar e registro, pois aparentemente “tudo” é comum, mas efetivamente “tudo” vem 

repleto de significações, representações e diferentes usos. O que registrar então. Neste 

sentido, o alerta de Rockwell e Ezpeleta vieram reforçar que 

Mesmo quando a preparação prévia tenha colocado em dúvida os 

preconceitos e estejam claros os problemas teóricos que demandam a busca, 

impõe-se, de todos os modos, uma vigilância permanente. Deduz-se também 

das abrangentes perguntas iniciais uma ampla e inquietante determinação 

para o registro informação de campo: registrar “tudo” o que se vê. Não é 

fácil. Sabíamos e antemão que registrar “tudo” não seria possível, mas nos 

propúnhamos com isso, ampliar  a margem de nossa visão, alargando os 

limites da seleção. Tratava-se de desafiar a atenção, sabendo que ela não é 

autônoma. Tínhamos consciência de que as situações “possíveis de merecer 
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mais atenção” do observador são aquelas que para ele podem conter uma 

significação imediata e, ao mesmo tempo, que este tipo de significação 

poderia operar de modo interferente na obtenção da informação que 

buscávamos. Conseguir registros, nos quais se assinale por igual o 

significativo e o não evidentemente significativo, precisou de todo um 

aprendizado. Este foi um dos pontos de vigilância no trabalho de campo. 

(ROCKWELL e EZPELETA, 2007, p.136). 

Com a inspiração na etnografia, buscando uma descrição analítica – ou parafraseando 

Geertz (1989), uma “descrição densa” –  a confluência entre observações, entrevistas e reflexão 

teórica, na busca de uma triangulação visou não apenas a aproximação do objeto de estudo, mas 

a própria reordenação dele, tornando o mais visível possível as relações e os significados antes 

imperceptíveis.  Isso implicou, na realidade, num exercício de estranhamento, de converter o 

familiar em problemático, em estranho e investigável. Além disso, tínhamos diante de nós o 

desafio de evitarmos uma atitude valorativa na observação das professoras.” Nesse sentido, não 

estavam em questão o “dever ser”, mas o que de fato era vivenciado. 

Concordamos com Drey (2008) que, de fato, o que vivenciamos nesta etapa e com a 

metodologia escolhida, foi muito mais um processo de “geração de dados” que de “coleta de 

dados”.  A autora acredita que o pesquisador e sua interpretação já estão incluídos no contexto 

da pesquisa no momento das observações e das escolhas por ele feitas. No nosso caso 

específico, as observações foram, efetivamente, uma etapa também de geração de dados para as 

entrevistas de autoconfrontação. Foi a partir destas que mapeamos as atividades mais frequentes 

no cotidiano das professoras, fizemos as escolhas dos momentos significativos de filmagens e 

esclarecemos aspectos diversos nos momentos mais próximos de suas ocorrências, a partir das 

mini-entrevistas desenvolvidas após a aula em questão. 

Por precaução, para que as videogravações não incomodassem ou perturbassem 

a dinâmica da sala de aula, optamos por inserir esta etapa somente na segunda metade 

do período de observações, acreditando que uma vez decorrido um período maior de 

imersão nas salas de aula, sem o uso da filmadora, conseguiríamos maior familiarização 

com a professora e a turma, negociando com esses sujeitos, previamente, como e porque 

se dariam tais momentos de filmagem, de forma que isso não viesse a invadir a 

intimidade pedagógica daquele grupo e  do ambiente ao qual, sem sombra de dúvida, a 

figura da pesquisadora constituía-se como um elemento estrangeiro. 

Após um período inicial de observação e registro em áudio, procedemos, então, 

com as videogravações, em outras dez aulas, que se intercalavam em diferentes dias da 

semana, focalizando momentos já captados da rotina e diferentes situações onde as 

escolhas e intervenções desenvolvidas pelas docentes eram o alvo principal. Apenas o 
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primeiro dia de filmagem foi combinado previamente com estas, ficando entre nós o 

acordo que a partir dali iríamos utilizar videogravações em alguns dias, sem uma 

sequência previamente estabelecida. Tal opção era muito mais por uma preocupação 

nossa para evitar expectativas e artificialização das situações. Justamente por não ter o 

foco nas crianças, durante as aulas em que ocorreram a gravação, utilizamos apenas 

uma filmadora, focada na professora e tomando os devidos cuidados com o registro de 

imagens que envolvessem crianças, evitando ângulos de filmagem que os 

identificassem.  

Para Rosado (1994 apud CHAVES. 2010, p.71), a videogravação é uma técnica 

que permite a construção de uma representação do real, como espaço, tempo, objetos, 

personagens, assim como de seus movimentos, de suas ações e interações. Essa 

linguagem permite a consciência do real e possui componentes cognitivos e afetivos. 

Pela videogravação buscamos  apreender as ações do ator (ou atores), o cenário e a 

trama que compõem a situação. As sessões de análise ocorrem a posteriori e 

destinaram-se a suscitar o processo reflexivo das professoras por meio de suas 

verbalizações durante a análise das cenas videogravadas (SADALLA, LAROCCA, 

2004, p. 421).
22

 

Realizamos, em média, 30 horas de filmagens em cada sala, por precaução, para 

que nenhum registro fosse perdido, optando por filmagens de turnos inteiros de aulas. 

Estes registros foram depois recortados, editados, priorizando-se cenas que retratassem 

as práticas cotidianas vivenciadas pelas professoras e as atividades que se mostraram 

frequentes ao longo de todo o período de observação cujos registros também se 

encontravam em outros suportes e mídias (audiogravação, fotografias e diário de 

campo). Após esta triagem inicial, procedemos com a seleção de cenas curtas que foram 

editadas para juntas formarem o material a ser apresentado às professoras nas 

entrevistas de autoconfrontação simples que passamos a descrever a seguir. 

 

                                                 

22
 apud Chaves ( 2010, p. 72). 
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Entrevistas de autoconfrontação 

A partir dos anos de 1960, com o aparecimento de estudos que apontavam a 

correlação entre a linguagem e a possibilidade de estimular o comportamento humano, 

começam a surgir estudos que se referiam diretamente à possibilidade de confrontar o 

trabalhador ao seu discurso, nomeando-se o método como autoconfrontação como 

ressalta com Chaves (2010, p. 76). 

O método de autoconfrontação integra, em linhas gerais, o princípio do 

confronto com a atividade do próprio (no caso da autoconfrontação simples) ou do outro 

(um par “expert”, no caso da autoconfrontação cruzada), como recurso metodológico na 

análise das situações de trabalho (CLOT, 2007). Em nosso estudo optamos por utilizar a 

autoconfrontação simples, pelo fato de que buscávamos, fundamentalmente, que cada 

uma das professoras, diante da análise de sua própria atividade apontasse, mesmo que 

de forma indireta, relações entre suas escolhas didático-pedagógicas e as experiências 

de formação continuada vivenciadas ao longo de sua trajetória profissional, 

considerando as singularidades desse percursos. Com este objetivo em mente, a 

entrevista de autoconfrontação simples nos daria elementos suficientes para uma análise 

desse aspecto, vindo a somarem-se aos dados obtidos nas entrevistas, observações e 

mini-entrevistas realizadas ao longo das observações, o que nos possibilitaria cercar 

nosso objeto de estudos por diferentes instrumentos com dados significativos. 

Na entrevista de autoconfrontação simples, são apresentadas ao indivíduo 

imagens de sua própria atividade e há a abertura de um espaço para que comente ou 

responda às questões propostas pelo pesquisador a fim de avançar na produção de 

significados concretos sobre as imagens.  

Optamos pela chamada autoconfrontação simples, em que o trabalhador (no 

nosso caso o docente)  é filmado atuando em seu trabalho (sala de aula) e é confrontado 

com suas imagens mantendo uma interlocução, durante esse processo de confrontação, 

apenas com o pesquisador. Num segundo momento, posterior às filmagens, 

selecionamos algumas destas imagens e as assistimos junto às professoras, com o 

objetivo de suscitar comentários sobre as ações de sua própria atividade. Este 

procedimento permite a ressignificação das dimensões do trabalho, no sentido de que o 

real transparece e permite que se estabeleçam relações com o trabalho prescrito e que 
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surja o trabalho representado, através da reflexão do docente sobre sua atuação (DREY, 

2008, p. 5). 

De acordo com Goigoux (2004, p.2), o estudo da atividade do professor, a partir 

da análise centrada no par esquema-situação, permite entrar no detalhe das condutas 

profissionais e revelar as principais regularidades.  Além disso, implica no interesse 

pela maneira como estes interpretam as prescrições, em função os meios que dispõem e 

das exigências que atribuem a si.  Para o autor, a entrevista de autoconfrontação abre 

aos professores a possibilidade de uma nova conceitualização de sua atividade através 

da confrontação com um interlocutor e com os traços de sua própria atividade, o que 

pode ajudar o sujeito a constituir-se como um observador da sua própria atividade.  Esse 

dispositivo leva os professores a articular o que é legítimo e valorizado (ou ilegítimo e 

desvalorizado) em seu meio profissional. Goigoux (2005, p.9) destaca que elucidar um 

saber-fazer fortemente automatizado e pouco consciente, favorece o desenvolvimento 

de novas capacidades de ação.  Destaca ainda, a dificuldade do professor em descrever e 

teorizar sua atividade pode ser, um obstáculo à construção positiva de sua identidade 

profissional e ao reconhecimento social de seu trabalho. 

Ao curso das entrevistas de autoconfrontação simples (ACS), cada professor 

é incitado a comentar sua própria atividade, restituída por vídeo, à medida de 

seu desenvolvimento. Essas entrevistas frente a frente com o pesquisador, 

tem por objetivo identificar os níveis conscientes de suas ações e os objetivos 

da ação que ele atribui a ele mesmo.” (GOIGOUX, 2007, p.62) 

A autoconfrontação não se resume às verbalizações a posteriori sobre o próprio 

comportamento, mas a toda técnica de explicitação que coloque traços objetivos do 

comportamento entre o observador que interroga e o observado que responde” (LIMA, 

2001, p. 139: grifo do autor). Nesse sentido e de acordo com Lima (2001), “nesse 

princípio metodológico geral cabem tanto as verbalizações interruptivas e consecutivas 

quanto as entrevistas de explicitação ou as entrevistas guiadas pelos fatos. 

Ao longo das verbalizações procuramos ao máximo evitar perguntas do tipo “por 

quê?”, por apresentarem dois inconvenientes: primeiro para que as questões não fossem 

percebidas como suspeitas que precisassem ser justificadas para dirimir dúvidas quanto 

à sua confiabilidade; segundo porque poderia gerar uma dubiedade no entendimento: 

“porque” estaria se referindo às causas ou aos objetivos da ação em análise –  poderia se 

pensar tanto em termos de “o levou a fazer isso” como “o que procurava obter”. 
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As entrevistas de autoconfrontação foram realizadas com a utilização de um 

computador com caixas de som acopladas, posicionado de frente à professora. Nos 

colocamos ao lado, do equipamento para conduzir o avanço das cenas, mas em posição 

diagonal que permitia também um contato visual com a professora. A filmadora foi 

posicionada com um tripé que ultrapassava a altura do monitor, captando a imagem da 

professora de frente, de modo que pudéssemos posteriormente observar melhor suas 

reações diante das cenas apresentadas. Checamos antes do início de cada entrevista se a 

professora se sentia à vontade com a disposição física dos equipamentos e justificamos 

nossa escolha (e necessidade) desta forma de registro. Nas transcrições feitas, quando 

utilizávamos a análise de uma cena que fomentava uma discussão mais direta, 

descrevíamos a cena apresentada com a referência de sua numeração na sequência 

utilizada. 

Tomando como base o papel ativo do sujeito social na construção do cotidiano, 

na perspectiva trazida por Michel de Certeau, a utilização da autoconfrontação nos 

pareceu viável, não apenas do ponto de vista metodológico, como também coerente com 

as concepções teóricas adotadas no estudo no que se refere à construção das prática 

cotidianas, as táticas nelas implicadas e o olhar do sujeito sobre sua própria prática.  

Isso acaba sendo uma “teoria da prática, da ação, do conhecimento e da refletividade” 

como nos lembra Lahire (1998). A opção por esse procedimento, possibilita um diálogo 

que entrecruza o discurso da teoria (aquelas das quais as professoras se apropriaram ao 

longo de sua trajetória), o discurso sobre a prática (foco maior da autoconfrontação) e o 

discurso da própria prática, enquanto elemento de observação sistemática nesse 

trabalho. O uso das imagens em vídeo dentro do momento de autoconfrontação se 

caracterizou não somente como instrumento de coleta de dados, mas principalmente 

pela possibilidade de construção de conhecimento sobre as representações e as práticas 

sociais das docentes (DREY. 2008, p. 6). 

 

  2.4. Referenciais de análise dos dados 

O processo de organização e análise dos dados se constitui numa relação 

dialética que permite inferências por parte do pesquisador, mediante a análise e 

comparação dos dados, buscando captar nas falas e nas entrelinhas, os pressupostos 

teóricos ancorados em diferentes concepções de mundo, de indivíduo, de sociedade, 
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interesses de classe, traços psicológicos, motivação e expectativas. Tínhamos desde o 

início o cuidado em relação a posicionamentos que pudessem supor comparações 

valorativas. Por esta razão evitamos a utilização de tipologias que pudessem dar tal 

conotação, concordando com Rockweel e Ezpeleta. 

As práticas de cada professor são heterogêneas. Dito de outro modo, não é 

possível classificar professores segundo simples “tipologias” que remetam a 

métodos (tradicionais versus ativos), à personalidade (autoritário/democrático) 

ou a etapa de formação (empírico versus científico). Na prática, cada 

professor tende a apresentar essa heterogeneidade e pode ser ampla a 

variedade de ações que empreende em diferentes momentos do dia, dos 

grupos ou etapas da vida (ROCKWELL e EZPELETA, 1986, p. 159). 

A análise qualitativa se caracteriza por buscar uma apreensão de significados na 

fala dos sujeitos, interligada ao contexto em que eles se inserem e delimitada pela 

abordagem conceitual em que se fundamenta o pesquisador, trazendo à tona, na 

redação, uma sistematização baseada na qualidade. Os diversos momentos que uma 

pesquisa desta natureza envolvem geram um volume imenso de registros do discurso 

dos sujeitos, gravados ou filmados e transcrito na íntegra. Este mar de dados produzidos 

é extremamente diversificado pelas peculiaridades da verbalização de cada um. 

Assim, para iniciar o trabalho, diante da necessidade de retomar nossos 

pressupostos, aos objetivos da pesquisa, às abordagens conceituais e núcleos de 

interesses específicos e possíveis, os caminhos de interpretação destes dados, somados 

às evidências e tendências que o estudo apontou, desaguaram não exatamente em um 

momento de sistematização destes dados, mas em um movimento de sistematização. 

Buscamos, para fins de análise, pinçar os eventos considerados relevantes para o 

foco da pesquisa, seja pela frequência com que aparecem no cotidiano da sala de aula, 

seja pelas explicitações feitas pela professora ou pelos questionamentos que levantamos, 

buscando na fala das docentes os elementos subjacentes às suas escolhas.   

As contribuições dos estudos do cotidiano se constituíram como referencial para 

o aprofundamento das leituras da prática para além do óbvio, do explícito, do dito, mas 

incluindo o processo de construção e reconstrução, de negociação de interesses e 

conflitos (por exemplo, entre as prescrições oficiais e as escolhas didáticas do 

professor), o posicionamento frente às estratégias (materializadas em documentos 

oficiais, propostas curriculares, livros didáticos e discursos dominantes), enfim, 

ampliando o alcance das pesquisas e, acima de tudo, de sua contribuição social. 
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Foi de particular importância o aporte teórico trazido pelos estudos da Clínica da 

Atividade. Isto porque análise do “ensino como trabalho” (Machado, 2004), da 

profissão professor, começou a ser abordada muito recentemente, como em Clot e Faïta 

(1999), Magalhães (2004), Machado (2004), Bronckart (2006) a partir de estudos da 

linha da ergonomia da atividade e das concepções da denominada Clínica da Atividade 

(Clot, 1999 e 2006), especificamente no tocante ao agir educacional como trabalho. 

Segundo Bronckart (2008, p.10), no último século presenciamos a emergência de novas 

disciplinas de intervenção, inclusive das didáticas profissionais e escolares. 

Fundamentados nas discussões em torno da filosofia do agir, o campo das didáticas, 

estendeu sua análise à área do trabalho docente buscando articular o estudo do agir com 

o estudo das práticas escolares. 

Em relação especificamente ao trabalho docente, objeto de estudo e análise de 

nossa pesquisa, a clínica da atividade contribui para que se estabeleça um panorama 

sobre as dificuldades que se interpõem na realidade atual da profissão do professor. 

Uma contribuição de vital importância que retiramos da clínica da atividade se refere ao 

uso do procedimento de autoconfrontação (Clot e Faïta, 1999), como metodologia de 

coleta de dados propulsora de uma reflexão do trabalhador sobre sua atuação. Esta 

reflexão permite, a posteriori, um olhar sobre as dimensões constitutivas de sua 

atividade profissional, o que nos interessava, em especial, no tocante às possíveis 

relações entre as práticas docentes e as experiências de formação continuada 

vivenciadas. 

Numa análise da natureza que buscávamos desenvolver, há uma dificuldade, que 

Chartier (2007, p. 199) chama a atenção: a do próprio pesquisador que do diálogo com o 

professor ao texto final de seu estudo precisa encontrar palavras para objetivar uma 

massa de informações para um terceiro, utilizando critérios de seleção que podem não 

corresponder ao que seu interlocutor necessita. Para Chartier trata-se de passar de um 

gênero discursivo a outro. Do diálogo com o sujeito, ao monólogo com a própria escrita. 

Partimos de uma necessidade, quase antropológica, de nos deixar "impregnar" 

pelos dados, a partir da intimidade com seus registros, das inúmeras "leituras" da fala 

dos sujeitos ao longo das entrevistas, das situações observadas em sala de aula, dos 

registros etnográficos. Em alguns momentos os “dados” que foram conquistados se 

apresentavam sob a forma mais evidente de conteúdo expresso, e em outros momentos 
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precisavam ser perseguidos nas teias de relações entre diferentes pontos do discurso das 

professoras e das práticas observadas. 

Esta relação entre o desenvolvimento teórico e a aproximação de realidades 

desconhecidas esteve presente em nosso processo de pesquisa. Deste modo, a 

reflexão teórica inicial orientou a observação para episódios cotidianos 

aparentemente inconsequentes, para a realidade não documentada. Ao mesmo 

tempo, a explicação e reconstrução das relações peculiares e imprevistas 

desta realidade possibilitaram a elaboração de categorias e a precisão de 

conceitos necessários a uma conceituação alternativa da escola. 

(ROCKWELL e EZPELETA, 2007, p.135). 

Optamos por trabalhar com a análise de conteúdo sem a utilização de  

“categorias pré definidas”, tendo com isso um caráter mais exploratório. O  desafio de 

tal escolha recai principalmente em transformar a informação obtida junto aos 

participantes em algo que seja interpretável, que tenha significado, em suma, deixar 

emergir as chamadas categorias de análise. Tratar o material implicou em uma 

codificação deste, de forma que os dados brutos do texto por recorte, agregação e 

enumeração, permitissem atingir uma representação do conteúdo capaz de esclarecer as 

características, peculiaridades e similitudes do texto.  Na análise das entrevistas, foi 

necessário fazer delas uma síntese, ou seja, obter do seu conjunto um discurso único. 

Deveria ser um discurso que tomasse em consideração tanto os traços comuns às 

diferentes entrevistas como as suas diferenças, organizando-os na medida do possível.  

Das leituras e análises foram emergindo as categorias (em dado momento ainda 

embrionárias) e, especificamente no caso das entrevistas iniciais e das entrevistas de 

autoconfrontação, as relações feitas checadas com ao auxílio do software Tropes que é 

uma ferramenta de indexação e pesquisa de linguagem natural e análise de documentos 

com base na compreensão do conteúdo a ser tratada. De um modo geral, cada palavra 

significativa é parte de uma cadeia de equivalentes semânticos servindo de guia para 

encontrar todos os documentos ou trechos (dos registros de fala dos sujeitos) em que 

eles ou seus equivalentes aparecem. Dentre as várias ferramentas de análise deste  

software, destacamos as seguintes possibilidades: busca por critérios semânticos, com 

resolução de ambiguidades; Estruturação da informação, classificando automaticamente 

os arquivos encontrados; documentos de filtragem de acordo com a sua relevância . 

Gradativamente a análise foi tomando um aprofundamento guiado pelo tema e questões 

centrais. 

Nesse processo de construção dos dados posicionamo-nos numa perspectiva de 

cross-fertilization conforme proposto por Acioly-Régnier e Régnier (2008) para quem 
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de um ponto de vista metodológico, um aspecto fundamental a ser enfatizado é a 

importância da combinação de métodos ditos qualitativos e de métodos ditos 

quantitativos quando as condições da pesquisa são tais que os paradigmas experimentais 

habituais se mostram pouco adequados e pouco produtivos. Por exemplo, nos trabalhos 

realizados por Cole e Scribner, 1974;Lave, 1977, 1989; Greenfield e Childs, 1977; 

Scribner, 1984; Schliemann,1984, 1986; Carraher, 1986; Acioly, 1985; Lima, 1985)
23

 a 

aplicação de combinações de entrevistas individuais clássicas, de abordagens do tipo 

clinica-crítica piagetiana, associados seja a experimentos clássicos, seja a métodos de 

observação participante, seja ainda às observações etnográficas. 

Nessa perspectiva, e em uma perspectiva de apropriação de novas ferramentas 

de analise de dados, nos lançamos em uma primeira utilização do software Tropes 
24

que 

realiza uma analise automática de conteúdos. Como mencionam Ghiglione, Landré, 

Bromberg et Molette(1998 apud Acioly-Regnier e Régnier, 2008) a analise oriunda do 

software Tropes não é suficiente, e necessita complementos manuais para decidir sobre 

algumas ambiguidades que resistem à concepção informática do software. Entretanto, 

nos utilizamos aqui como uma ferramenta técnica que nos permite a criação de uma 

ferramenta psicológica no sentido de Vygotski. Não nos propomos aqui uma discussão 

fina desse instrumento, entretanto podemos dizer que ele é fruto de 20 anos de pesquisa 

(concebido em 1994) sendo um instrumento de ajuda à interpretação, permitindo vários 

níveis de leitura de um texto, segundo Ghiglione et al (1998, p76- 77 apud Acioly-

Régnier e Régnier, 2008)  “o tratamento interno de analise de um texto, como o 

realizado por Tropes, compreende duas etapas principais : uma analise morfossintática e 

uma analise semântica. Cada uma dessas etapas necessita uma lógica complexa de 

resolução de problemas pelo computador. A analise semântica apresenta a 

particularidade de se interessar somente pelo sentido das palavras e de não considerar a 

forma pela qual elas são escritas, formando assim classes semânticas.(...) . após o 

termino do tratamento dos dados textuais, pode-se consultar e tratar os resultados de 

uma outra forma para se obter uma interpretação fiável. Para resumir Tropes responde 

                                                 

23
 Citados por Acioly-Régnier e Régnier (2008) 

24
 Disponível em: www.tropes.fr 

 

http://www.tropes.fr/
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rapidamente às questões : quem diz o que, a propósito de quem, como e com que 

objetivo. 

Na tela do computador, podemos ver aspectos quantitativos, gráficos e o texto 

no qual os termos aparecem. O gráfico em esferas corresponde à frequência, quanto 

maior a esfera maior a frequência e os círculos concêntricos são relações mais ou menos 

afastadas. Os gráficos são hipertexto oferecendo uma interface convivial de trabalho. 
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2.5. Rede Municipal de Ensino de Camaragibe: situando a elaboração da 

Proposta Curricular e os Processos de Formação Continuada 

Para a realização desta pesquisa era preciso situar o que mobilizou nosso 

interesse por esta rede especificamente, o que fizemos em páginas anteriores. No 

entanto, era preciso ainda disponibilizar informações sobre os programas de formação 

continuada voltados para a alfabetização que haviam sido oferecidos pela rede ao seu 

corpo docente, no sentido de, não apenas caracterizar os processos, mas fazer isto de 

forma articulada a outra peculiaridade da história recente da educação do município que 

foi a construção da Proposta Curricular. Conforme veremos no próximo capítulo, este 

documento – prescritivo – é um referencial importante na prática dos professores de tal 

rede e encontra certa legitimidade entre estes, particularmente, devido à forma como foi 

construído e como vem sendo abordado nas formações. Tanto a construção da Proposta 

Curricular quanto dos Perfis de saída para os alunos por série, como veremos adiante, 

foi muito citado pelas professoras participantes da pesquisa ao longo da nossa 

permanência na escola. 

Sobre a Proposta Curricular: 

 A Proposta Curricular de Camaragibe apresenta como base teórica a concepção 

sociointeracionista de que a língua é um espaço de interação. Aponta a necessidade do 

planejamento de situações interativas de leitura e escrita, enquadrando-se numa 

perspectiva de alfabetizar letrando. No que se refere, especificamente,  ao componente 

curricular Língua Portuguesa, o documento está organizado em torno dos eixos de 

ensino da língua, quais sejam: apropriação da escrita alfabética, leitura e produção de 

textos escritos, oralidade e  análise linguística. 

 Em relação ao trabalho com a apropriação do sistema de escrita alfabético, o 

referencial teórico contempla as discussões sobre a Psicogênese da Escrita, a concepção 

de escrita como sistema notacional, considerando seus princípios e convenções. 

 Cruz (2012, p. 210), ao fazer a análise do referido documento destaca que ele 

apresenta uma ênfase no trabalho específico e sistemático quanto à apropriação do 

sistema de escrita alfabética e reflexões necessárias acerca dos princípios e convenções 

do SNA desde a Educação Infantil, propondo a inserção da criança em práticas 

discursivas de leitura e compreensão de textos em uma perspectiva de letramento desde 
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este nível da escolaridade. A autora entende que uma das grandes contribuições da 

Proposta Curricular da Rede Municipal de Camaragibe seria a presença de delimitação, 

especificidade e progressão dos objetivos de ensino para cada ano do Ensino 

Fundamental, com orientações didáticas e pedagógicas para a sua efetivação na prática 

de ensino da leitura e da escrita.  

Nesse sentido, entendemos que a proposta em questão pode contribuir com a 

organização da progressão da aprendizagem das crianças, ao longo do ano 

escolar e entre os anos. Segundo as professoras, estas orientações auxiliam na 

condução do processo de alfabetização e no estabelecimento de expectativas 

de aprendizagens para os três anos do Ensino Fundamental (CRUZ, 2012, p. 

221) 

 

 De acordo com a autora, em se tratando de expectativas de aprendizagem, foram 

elaborados pela Rede Municipal de Educação de Camaragibe um Quadro-Síntese do 

Perfil de Saída dos Alunos do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa com base na 

Proposta Curricular, sendo este um elemento norteador do planejamento das ações da 

Secretaria de Educação e consequentemente das ações de cada escola da rede. Esses 

“perfis de saída” referem-se a uma discussão, presente na Rede Municipal de 

Camaragibe entre 2000 a 2005, sobre a necessidade de um parâmetro de qualidade nas 

aprendizagens (CRUZ, 2012, p. 222). 

 Nosso interesse, neste momento, se refere à forma participativa como tal 

proposta foi construída. O processo de construção da Proposta Curricular, publicada em 

2010, se deu na primeira gestão do prefeito que estava finalizando seu segundo mandato 

consecutivo, no período em que realizamos a pesquisa.  O município dispunha de uma 

proposta anterior e a elaboração da atual passou por algumas etapas de consulta e estudo 

envolvendo a equipe da Secretaria de Educação, professores/as da rede e assessores 

externos. A proposta anterior não contemplava a Educação de Jovens e Adultos e não 

trazia alguns eixos do ensino acrescida nesta última.  

 A opção pela permanência no sistema de seriação foi apontada pela diretora de 

ensino como resultante de consulta feita aos professores da rede. Foram contratados 

assessores de diferentes universidades locais que discutiram com a equipe da secretaria 

e uma representatividade dos docentes as concepções que norteariam a proposta. 

  Os professores foram divididos em grupos de trabalho (GTs) com os assessores 

por área do conhecimento e o processo de construção e consulta se deu em diferentes 

momentos. Cada grupo discutiu e encaminhou propostas para serem analisadas pelos 

assessores e inseridas ou modificadas. Esse movimento se repetiu em mais dois 
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momentos, onde o material analisado pelos docentes era rediscutido pela equipe da 

Secretaria e Assessores, para se chegar então a uma versão final, distribuída em 

impressão provisória para última revisão pelas escolas e entregue, finalmente, a cada 

professor na sua versão completa, em formato de volume único, subdividido conforme 

os componentes curriculares vigentes. até se chegar a uma sistematização, impressão de 

versão provisória, estudo desta nas escolas para os possíveis acréscimos e retificações, 

resultando na impressão do volume final, que foi distribuído a todos os professores 

desta rede.  Posteriormente, o documento também subsidiou ações de formação 

continuada no município e processos de escolha do livro didático pelo PNLD nas 

escolas da rede e momentos de formação continuada especificamente voltado para o 

estudo do documento final. 

Nessa etapa da formação, os professores foram divididos em sete grupos, para 

formação continuada em todos os componentes curriculares com os respectivos 

assessores por área do conhecimento.  Ao final do ano de 2010, formou-se uma equipe 

sendo convidado um professor de cada escola para ser representante para a 

adequação/reformulação do diário junto com a equipe da secretaria, que foi concluído 

em 2011 o novo diário de classe, vigente na rede no período de nossa pesquisa. 
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Sobre as experiências de formação continuada de professores alfabetizadores 

Em janeiro de 2012 fizemos os primeiros contatos com a Secretaria de 

Educação, para autorização de nossa entrada na escola e levantamento de dados sobre a 

rede de ensino e a formação continuada oferecida nos últimos dez anos, voltadas para a 

área de alfabetização e linguagem.  Nesse período tivemos reuniões e entrevistas com a 

Diretora de Ensino e pessoas de sua equipe, que sendo antigas no quadro de professores 

da rede participaram de várias formações continuadas, ocupando ao longo desse 

percurso diferentes funções (docência, coordenação pedagógica, técnicos educacionais e 

equipe gestora).  Verificamos, logo de início, que a secretaria de educação não dispunha 

de registros da memória da formação continuada no município, mas apenas das 

propostas dos cursos e outras atividades formativas recentes, oferecidas pelo CEEL. 

Diante da constatação de que a secretaria de educação do município não 

dispunha mais dos registros da formação do período anterior à parceria com o CEEL, 

neste caso em parceria com o GEEMPA, buscamos outras vias de acesso para 

entendermos um pouco da dinâmica e estruturação de tal formação, suas etapas, 

conteúdos e abordagens, para facilitar a contextualização das informações e análises 

feitas posteriormente em função dos dados que emergiriam mais tarde do campo. As 

primeiras informações vieram da Diretora de Ensino em exercício no período em que 

iniciamos os contatos com a secretaria, ainda no momento de escolha das professoras e 

escolas onde desenvolveríamos a pesquisa. Esta profissional era professora da rede, 

naquele momento desempenhando função comissionada na gestão. Na época da 

formação do GEEMPA era professora de alfabetização e participou da formação 

continuada nessa condição. Em seguida, fizemos entrevistas com mais duas professoras 

antigas na rede que participaram, também como alfabetizadoras, da formação do 

GEEMPA  e no momento da pesquisa atuavam no ciclo de alfabetização.  Além dessas 

informantes, fizemos ainda uma breve entrevista por telefone com Esther Pillar Grossi, 

coordenadora do GEEMPA, que nos falou em linhas gerais dos conteúdos da formação. 

A história recente da formação continuada de professores alfabetizadores no 

município nos últimos anos foram, assim, agrupados em dois grandes momentos:  

 2001-2005 -  Instituição formadora: Grupo de Estudos sobre Educação, 

Metodologia de Pesquisa e Ação – GEEMPA – do Rio Grande do Sul, 

coordenado por Esther Pillar Grossi; 
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 De 2006 até o momento em que realizamos o presente estudo, com 

pesquisadores e professores da Universidade Federal de Pernambuco - 

Centro de Estudos em Educação e Linguagem UFPE/CEEL. 

Observa-se, pensando em uma linha do tempo, que os docentes dessa rede de 

ensino que atuavam na alfabetização tiveram, ao longo de mais de dez anos de 

experiência de formação continuada nessa área, mesmo que com mudanças na gestão 

municipal e nas  instituições formadoras acionadas para estes fins.  Tal característica foi 

decisiva na escolha dessa rede para o desenvolvimento da pesquisa, tendo em vista 

entendermos que há uma continuidade nesses processos, que como dissemos acima, não 

seguem caminhos contraditórios ou muito díspares, do ponto de vista conceitual. 

Embora as propostas de trabalhos passem por linhas diferentes, subjacente ao trabalho 

de ambas as instituições estão os referenciais da teoria da Psicogênese da Escrita, a 

perspectiva de desenvolver atividades desafiadoras para que a criança avance em suas 

hipóteses de escrita e, consequentemente, no processo de alfabetização, a valorização 

dos usos e funções sociais da leitura e da escrita (experiências de letramento) entre 

outros aspectos. 

O GEEMPA é uma Organização Não Governamental criada em Porto Alegre 

por um grupo de educadores, em 1970, coordenados pela pesquisadora Esther Pillar 

Grossi, com inspiração construtivista e o objetivo de oferecer formação continuada aos 

profissionais de educação por meio de cursos, palestras, publicações e cursos de 

especialização. Na década de 1990, o grupo assume como perspectiva teórica o pós-

construtivismo como ampliação de referenciais teóricos, particularmente na educação 

matemática. Os contratos firmados entre o GEEMPA e as secretarias municipais e 

estaduais de educação para formação continuada de seu corpo docente, em geral incluía 

a partir do período citado: um curso inicial de cinco dias, distribuição de livros e 

materiais didáticos para alunos e professores e assessorias durante todo o ano, com 

visitas trimestrais da equipe formadora, para encontros de estudos, atualização e 

socialização de experiências. Dentre as temáticas trabalhadas, encontram-se: 

Psicogênese da escrita; Didática da Alfabetização e da Matemática; Pedagogia Pós-

Construtivista; Sociologia das Aprendizagens; Psicologia Cognitiva; Aspectos 

antropológicos do aprender; Saúde e Educação e Psicanálise nas aprendizagens.   



95 

 

As atividades de formação continuada voltadas especificamente para a temática 

da alfabetização, desenvolvidas neste período contava com um apoio financeiro da 

prefeitura (bolsa) para o professor, tendo uma dinâmica de trabalho aos sábados, para 

estudo, planejamento e acompanhamentos periódicos com o grupo e formadores que 

vinha de Porto Alegre - RS. A formação continuada de professores oferecida pelo 

GEEMPA  era constituída as das seguintes etapas metodológicas:  

1) Jornadas de sensibilização da rede de ensino (este foi oferecido a toda a rede, 

com palestras desenvolvidas por Esther Pillar Grossi e equipe composta por Psicanalista 

e formadores na área de Alfabetização e Matemática) com duração de cinco dias;  

2) Curso de formação de professores (5 dias); 

3) Assessorias periódicas (trimestrais) aos professores em processo de formação 

ao longo do ano e, 

 4) Reuniões semanais de estudo professores (aos sábados), com a supervisão de 

técnicos da secretaria de educação local. As reuniões também envolviam a socialização 

e planejamento de atividades.  

Nos encontros trimestrais com a assessoria eram oferecidas atividades culturais 

ao grupo de professores - requisito da formação - e análise dos gráficos de escada (onde 

eram anotados os avanços das crianças em suas hipóteses de escrita), registros de 

frequência dos alunos nas aulas e dos professores nos encontros semanais de estudos, os 

mapas dos grupos áulicos (forma de organização das crianças em pequenos grupos na 

sala de aula) e relatos de aulas. 

De acordo com a Diretora de Ensino e três outras professoras que 

entrevistamos
25

 – que aqui nos referimos como professoras colaboradoras, para 

diferenciar das duas que participaram como sujeitos em todas as etapas da pesquisa - , 

com quem buscamos reconstruir esse período da história recente da formação no 

município, a secretaria de educação não dispõe mais de registros e arquivos que 

guardem a memória de tal formação, segundo todas elas, por questões de natureza 

política, relacionada às mudanças de gestores nos últimos anos.  As professoras 

                                                 

25
 A contribuição destas três outras professoras também se davam no sentido de evitar que 

construíssemos um registro “impregnados” apenas do discurso oficial. 
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contribuíram com nosso trabalho, relatando, dentre outras coisas, os conteúdos 

trabalhados na formação do GEEMPA e explicitando um pouco sobre a organização e 

distribuição de atividades formativas no período citado. 

A respeito dos conteúdos trabalhados na formação, as professoras colaboradoras 

relataram que além da alfabetização, o programa incluía formação em Matemática e 

outras questões relacionais, referentes a agressividade, auto-estima, relações 

interpessoais da criança, “merenda pedagógica”- que consistia em trabalhar hábitos 

alimentares e socialização das crianças, comportamentos à mesa, em grupo, uso de 

talheres e pratos que não fossem os costumeiros de plástico utilizados nas escolas – 

vivências culturais diversas.   

Uma característica marcante deste período (e do contexto da formação) foi a 

utilização do que as professoras denominaram “escada de níveis”, que consistia em 

afixar nas salas de aula uma representação gráfica das hipóteses de escrita das crianças 

classificados numa escala ascendente (do nível pré-silábico ao alfabético) em um 

desenho de escada, em cujos degraus estavam escritos os nomes dos alunos, sendo cada 

degrau equivalente a uma hipótese de escrita. Este gráfico era atualizado a cada 

diagnose e as crianças que avançavam tinham seus nomes colocados nos degraus 

seguintes, representando assim seu avanço. As professoras mencionaram que na 

formação oferecida pelo GEEMPA, o processo de adesão era um requisito para 

permanecer lecionando na 1ª série. Caso o professor não desejasse aderir ao programa, 

escolhia outra série para trabalhar.   

Em 2005, período de transição em que já não havia mais a parceria com o 

GEEMPA, a Secretaria de Educação fez um mapeamento das aprendizagens dos alunos, 

no que se refere à apropriação da escrita, leitura e produção de texto, com a assessoria 

de professores da UFPE. Nesse momento, toda a rede foi envolvida e não mais um 

grupo por adesão.  O trabalho incluía uma diagnose feita pelos professores e 

acompanhada por coordenadores e, a partir de então, houve uma discussão pela equipe 

da Secretaria, sobre os rumos da formação.  Segundo as quatro professoras 

colaboradoras, foi a partir dessa experiência de 2005 que o mapeamento tornou-se uma 

rotina no município, passando a ser feito a cada dois meses e socializado nas reuniões 

de colegiado, no interior das escolas, antes de seguir para a Secretaria. Um dos objetivos 

iniciais era que ele subsidiasse ações de formação continuada, no universo maior da 
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gestão municipal e intervenções didáticas mais específicas, na esfera da escola. As 

demandas por estudos e discussões, geradas pelo mapeamento, reforçaram, de certo 

modo, o investimento na formação continuada, numa perspectiva que contemplasse um 

público maior de professores/as na apropriação de uma linguagem conceitual (baseada 

na teoria da psicogênese da escrita). O uso de uma categorização, conforme as hipóteses 

de escrita das crianças, passava então a ser utilizada institucionalmente para a própria 

realização das diagnoses e mapeamento, uma vez que nos momentos anteriores da 

formação na temática alfabetização, não houve a participação de todos.  

Os dados do mapeamento das aprendizagens bem como os resultados de 

avaliações em larga escala como Provinha Brasil, SAEB, SAEPE
26

, contribuíram nos 

últimos anos para o delineamento das propostas de formação continuada na rede, de 

acordo com a Diretora de Ensino. Foram também aplicados, mais recentemente, 

questionários para levantar as demandas dos professores em relação às temáticas a 

serem trabalhadas na formação continuada. 

Com as mudanças da gestão municipal e a aproximação com assessores da 

UFPE para a construção da Proposta Curricular do município,  as ações de formação 

continuada oferecidas à rede municipal de ensino de Camaragibe começaram a ser 

assumida por professores que, em 2004 viriam constituir o Centro de Estudos em 

Educação e Linguagem da Universidade Federal de Pernambuco (CEEL-UFPE) que 

assumiu institucionalmente a formação continuada na área de alfabetização ensino da 

língua efetivamente no período de 2006 a 2012. 

O CEEL é um núcleo de pesquisa e extensão ligado ao Centro de Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco.  Foi criado em 2004, reunindo professores e 

pesquisadores desta universidade, além de alunos de Programas de Pós-graduação 

envolvidos com formação e pesquisa na área de Educação e Linguagem vinculados a 

                                                 

26
 A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças matriculadas no 

segundo ano de escolarização das escolas públicas brasileiras. Acontece em duas etapas: início e final do 

ano letivo.  A Prova Brasil é parte integrante do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). É 

aplicada censitariamente a estudantes o 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas 

brasileiras nas redes municipais, estaduais e federal. Abrange as áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática.  Nessa mesma linha, o SAEPE é também um sistema de Avaliação da Educação, sendo 

específico do estado de Pernambuco. 
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diferentes universidades do país (UFRPE, UPE, UFPB, UFRN e UFRJ)
27

.   Desenvolve 

pesquisas sobre o ensino da Língua Portuguesa, atua na formação continuada de 

professores da Educação Básica. Participa também da avaliação e produção de material 

didático. É integrante, desde seu início,  da Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores, do Ministério da Educação (MEC).  

 No período de 2006 a 2012, foram oferecidos pelo CEEL aos professores da 

rede de ensino de Camaragibe, atividades como: 

 Conferências e palestras sobre a temática da Alfabetização; 

 Cursos em temáticas correlatas,  carga horária de 120 horas, com material 

produzido especificamente para estes fins e publicados pelo MEC
28

: 

 - Alfabetização: apropriação do Sistema de escrita alfabética; 

 - Ortografia 

 - Sequências didáticas, com manual elaborado por integrantes do CEEL. 

 Seminários de Socialização de Experiências e conclusão dos cursos 

oferecidos; 

 Oficinas pedagógicas; 

 Projetos de intervenção e assessoria junto a professores e estudantes nas 

próprias escolas; 

 Encontros mensais de formação continuada e acompanhamento de 

professores agrupados por ano de ensino; 

 Seminários de pesquisa e cursos oferecidos na UFPE, pelo CEEL, com 

inscrições disponibilizadas aos professores da referida rede de ensino; 

 Sondagem realizada em todas as turmas do Ensino Fundamental, sendo 

aplicada por monitores contratados pela prefeitura e corrigida por uma 

                                                 

27
 Respectivamente: Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, 

Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade Federal 

do Rio de Janeiro) 

28
 O CEEL faz parte da Rede Nacional de Formação Continuada criado pelo Ministério da Educação em 

2005, participa da elaboração e execução de programas de formação continuada de professores na área de 

alfabetização e ensino da língua em diversas redes públicas do país. 
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equipe composta por profissionais ligados ao CEEL e a grupos de estudo 

e pesquisa da UFRPE e UFPE, sendo alguns deles assessores e 

formadores da rede municipal de Camaragibe. 

Estas ações tiveram início em outubro de 2006, com o curso Apropriação do 

Sistema Alfabético oferecido em um turno e o Curso sobre o ensino de Ortografia, 

oferecido simultaneamente aos professores do turno contrário.  Estes cursos, foram 

direcionados a todos/as os/as professores/as da rede municipal, respectivamente, nos 

períodos de outubro de 2006 a fevereiro de 2007 e abril a agosto de 2007, totalizando 

100 horas/aula e um seminário de encerramento de 08 horas. 

Em maio de 2009,  ocorreu o curso “Propostas metodológicas de leitura e escrita 

na construção da rotina”, oferecido a professores/as dos anos 1 e 2. 

Em junho do mesmo ano, foi realizada uma formação de oito horas abordando 

os Descritores da Prova Brasil,
 
 para professores/as do 5º ano. Também para esse grupo 

foi oferecida uma oficina pedagógica, em outubro de 2009, em torno a temática 

Avaliação da produção escrita na perspectiva dos gêneros textuais, com carga horária de 

quatro horas, visando refletir sobre a avaliação da produção escrita a partir dos gêneros 

textuais.  Embora essas ações não fossem voltadas para a temática da alfabetização, 

sabemos que professores/as do ensino fundamental têm uma mobilidade nas redes de 

ensino, no que se refere às turmas assumidas ao longo da trajetória profissional. Deste 

modo, as duas professoras que foram sujeitos desse estudo, fizeram referência à 

participação em algumas dessas formações, por estarem – àquela época – atuando em 

uma dessas turmas ou mesmo em coordenação pedagógica.  Em sua referência à essas 

formações, as professoras salientam contribuições à sua prática pedagógica, mesmo em 

turmas de 2º ano. Especificamente para professore/as do 1º e 2º ano, foi oferecido, em 

outubro de 2009, um curso abordando sequências didáticas na alfabetização. 

Outra ação que constituiu-se, simultaneamente, como projeto de intervenção e 

formação continuada foi a assessoria em Alfabetização, leitura e escrita, oferecida a 

professores/as  do 3º ano, no período de setembro de 2009 até o final de 2011. Tal 

iniciativa surgiu com uma experiência desenvolvia na própria rede, em 2009, com 

turmas do 5º ano. 

No período de realização de nossa pesquisa esta rede municipal não contava 

mais com a figura do Coordenador Pedagógico em suas escolas, nem diretor adjunto, 
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ficando ao encargo do gestor escolar as questões administrativas e pedagógicas. Nesse 

sentido, eles assumiam as orientações e realização da diagnose e mapeamento bimestral, 

assim como a condução dos encontros de estudos quinzenais na escola, inseridos num 

desenho maior da formação continuada no município. Os diretores ficaram então 

incumbidos de acompanhar o trabalho pedagógico e monitorar os resultados. 

Além das ações formativas que citamos, havia outras que envolviam todos os 

professores da rede municipal, os chamados  “fóruns de abertura do semestre”, voltados 

a discussões de sobre dificuldades dos alunos ou mesmo de um novo tema de interesse 

em educação. Foram citados convidados renomados em suas áreas, e já estava previsto, 

no período de tais entrevistas, a vinda de uma especialista em Neurociência para um 

evento dessa natureza. Em alguns destes fóruns eram distribuídos aos professores livros 

escritos pelo palestrante convidado. 

No período em que realizamos nossa pesquisa, possivelmente por tratar-se de 

ano de eleições municipais e final de um duplo mandato do mesmo prefeito, as ações 

formativas de um modo geral foram reduzidas a momentos pontuais de palestras, 

algumas delas realizadas por membros do CEEL-UFPE, não havendo nenhuma oferta 

de curso, oficinas ou ações mais focalizadas, como costumava acontecer até o final do 

ano anterior. 

O resgate destas informações são importantes para a compreensão de aspectos 

que serão tratados no capítulo a seguir, quando apresentamos a análise dos dados, 

divididos em três partes interrelacionadas.  
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CAPÍTULO  3 - RESULTADOS 

O DIZER, O FAZER E O ‘DIZER SOBRE O FAZER’: Analisando as construções 

cotidianas das práticas de alfabetização 

 

Experiência sem teoria é cega, mas teoria sem 

experiência é um mero jogo intelectual. 

       Kant 

 

A realização do trabalho de pesquisa no contexto cotidiano da escola envolveu 

três etapas interrelacionadas, conforme destacamos anteriormente: entrevistas iniciais 

com as professoras, observações diárias em sala de aula por um período de trinta e cinco 

aulas, entrevistas de autoconfrontação a partir das cenas captadas em sala de aula que 

pudessem potencializar uma discussão norteada pelos objetivos da pesquisa.  

3.1. Os contatos iniciais: o que as professoras dizem sobre a construção de suas 

práticas como alfabetizadoras?  

Nesta sessão iremos nos deter mais especificamente à análise das primeiras 

entrevistas e de situações posteriores que mantiveram íntima relação com os elementos 

antecipados nestas entrevistas. Na construção de um roteiro para a entrevista inicial, 

procuramos focalizar nossos núcleos de interesse e a partir de contatos prévios com os 

sujeitos estabelecer uma aproximação com a realidade em estudo. Assim, esses núcleos 

de interesse foram organizados sob a forma de blocos temáticos que se constituíram 

como uma direção para a condução das entrevistas, ao mesmo tempo em que 

buscávamos uma adequação do roteiro à informalidade necessária que deixasse as 

professoras à vontade para falarem, o mais livremente possível, sobre os temas que lhes 

apresentávamos. 

Essa opção permitiu uma formulação flexível de um diálogo, cuja riqueza de 

detalhes surgiu do discurso dos sujeitos diante da dinâmica que fluiu ao longo da 

conversa permeada por questões abertas, destinadas a evocar aspectos que 

caracterizassem os pontos centrais, particularmente, para aquele momento de início da 
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pesquisa. Desse modo, os blocos temáticos que representavam nosso núcleo de 

interesse, foram assim organizados: 

 Início da carreira docente; 

 Formação; 

 Experiência com Alfabetização; 

 Experiências na rede e ensino de Camaragibe e em outras redes; 

 Experiências de Formação Continuada; 

 Relações entre as experiências vivenciadas de formação continuada e sua 

prática docente; 

Levando em consideração o que diz André (1983), buscamos apreender os 

diferentes significados da experiência vivida, auxiliando a compreensão do indivíduo no 

seu contexto. Seguindo essa perspectiva, mencionamos com as professoras a 

necessidade de uma entrevista inicial e aguardamos por alguns dias que elas fizessem o 

movimento de escolher o momento e o local que achassem mais conveniente às suas 

rotinas, o que não demorou muito a acontecer. Logo nas primeiras semanas das 

observações as professoras lançaram a proposta de aproveitarmos um determinado 

horário para ‘aquela entrevista’, que aconteceu na própria sala de aula de cada uma 

delas.   Em ambos os casos as professoras escolheram um dia em que as crianças saíram 

mais cedo (em função de parada do movimento sindical e em dia de planejamento na 

escola).  

Ambas as professoras demonstraram uma tendência a descrever de forma 

detalhada suas experiências de formação e as dificuldades iniciais em suas trajetórias 

profissionais.  O tempo previsto para as entrevistas, combinado com as professoras, se 

estendeu para além do horário que pretendíamos encerrar. No entanto, as entrevistas se 

prolongaram ainda, com a anuência e disponibilidade destas em não deixar nenhuma 

questão sem as explicações necessárias, demonstrando, já no início, grande empatia e 

solidariedade com nosso trabalho.  Este fato ficava evidente quando me perguntavam 

durante e até mesmo ao final, se tinha ficado claro o que disseram, se eu gostaria de 

saber algo mais.  Ao longo do trabalho de campo, fomos surpreendidas por diversas 

colocações das professoras que nos apresentavam aos demais da escola e visitantes, 

como “uma colega professora que está fazendo doutorado”, “uma colega de outra rede 

de ensino que está aqui para pesquisar sobre alfabetização”, “uma professora, como nós, 
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que está precisando de nossa colaboração para escrever sua tese”.  Até mesmo frente 

aos alunos, nossa apresentação seguiu essa perspectiva:  

A Profª Ywanoska ficará um tempo em nossa turma, porque ela está 

estudando sobre como se ensina as crianças a ler e escrever” 

(fragmento do diário de Campo, Observação na sala da Profª Ivanise 

no primeiro dia de observação em sua sala de aula).   

Vocês vão ver a Profª Ywanoska na nossa sala por um tempo e 

também vão vê-la conversando muito comigo nos intervalos e final da 

aula. Isto é porque ela está estudando. Ela trabalha em Recife, como 

eu, mas agora ela está estudando e precisa fazer uma pesquisa! Nós 

vamos ajudá-la, não é pessoal? (fragmento do diário de Campo, 

Observação na sala da Profª Ana Lúcia no primeiro dia de observação 

em sua sala de aula). 

A análise da primeira entrevista com as professoras, nos permitiu localizar 

categorias temáticas que emergiram de suas falas, muitas delas aparecendo em 

diferentes momentos, ratificando assim as concepções, avaliações e considerações feitas 

pela docente.  Ao organizarmos o material para análise e procedermos com a primeira 

categorização, percebemos que grande parte das categorias se aproximavam ou se 

repetiam na fala de ambas, enquanto outras apareciam separadamente na entrevista de 

uma ou de outra professora, reforçando a singularidade de seus percursos, concepções e 

experiências vividas. Em linhas gerais, buscamos apresentar, de forma articulada, como 

essas categorias se configuraram nas falas destas professoras e, quando necessário, 

sinalizar para as especificidades acima citadas. 

A partir dessas considerações, nos colocamos diante dos desafios envolvidos na 

análise destas entrevistas.  Em um primeiro momento, buscamos analisá-las 

separadamente, sem categorias determinadas a priori.  As categorias temáticas 

emergiram da fala dos sujeitos, conforme explicamos anteriormente.  Utilizamos como 

referencial a análise de conteúdo temática, na perspectiva de Bardin (1977) de modo 

que após a etapa de preparação das informações buscamos a transformação do conteúdo 

em unidades temáticas para então delimitarmos as categorias de análise e a partir de 
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nossos objetivos de pesquisa, realizarmos (uma) interpretação. Pudemos apreender desta 

entrevista, as seguintes categorias: 

 O início na docência 

 Experiências Profissionais em Educação; 

 Experiência de Formação Continuada destacadas como fundamentais; 

 Elementos da prática apontados explicitamente como apropriações das 

formações; 

 Aprendizagem com os pares; 

 Relação com a Proposta Pedagógica do Município; 

 Relação com o Livro Didático; 

 Outras experiências formativas que destacam. 

 

É preciso considerar diante das análises desenvolvidas em um estudo desta 

natureza, que a polifonia constitutiva da linguagem e do ser humano faz com que as 

avaliações do trabalho do professor sejam feitas a partir de diferentes perspectivas, de 

diferentes critérios e de diferentes lugares sociais, como destaca Machado (2004, p.20). 

Nos diferentes momentos de manuseio dos dados da pesquisa, essa multiplicidade de 

interferências nos fez percorrer várias retomadas aos registros e revisões das categorias 

iniciais. Após esta primeira análise, realizamos então, uma leitura articulando as 

colocações das professoras conforme a categorização já citada, de modo a agrupá-las 

em suas similaridades, bem como colocar em evidência suas especificidades, tanto no 

que diferencia a fala das professoras, quanto no que caracteriza o viés que utilizam para 

guiar suas colocações. Nesse movimento entre as aproximações e singularidades 

desenvolvemos a leitura desses dados iniciais que expomos a seguir. 

 

O Início na docência  

As professoras apresentaram, logo de início, a inserção na carreira docente 

associada à formação em nível médio e a posterior formação superior, destacando-se 

nos dois casos, o início em escola particular. 

Ainda penso em fazer Mestrado em Educação, nessa área de 

Linguagem, Alfabetização, Formação o Leitor, enfim... Mas minha 
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formação para o trabalho com as séries iniciais mesmo foi o 

Magistério (Curso de Nível Médio).  Teve uma época que eu até 

pensei em fazer Pedagogia, mas segui para a área de Letras, que 

gostava muito também.  

Aí foi quando ingressei na Prefeitura de Camaragibe. Eu vim da 

escola particular, no meio de 1999. Foi em julho, ainda lembro. 

Peguei uma turma, que na época era 2ª série... Menina! Era uma turma 

até assim... tranquila, mas eu fiquei totalmente perdida porque eu 

vinha de uma 3ª série, todo mundo lendo e escrevendo, um ou dois 

que apresentavam pequenos problemas.  Então eu fiquei apavorada. 

No ano seguinte eu vim para o turno da manhã e peguei uma turma de 

1ª série. Aí foi pior! Porque eles não tinham noção... era pra 

alfabetizar. (Profª Ana Lúcia) 

O impacto relatado por professores iniciantes nas redes públicas de ensino têm 

sido discutido por diversos autores. Os primeiros anos de tal experiência aparece em 

muitos relatos de professores em formação ou mesmo no contexto de pesquisas, como 

uma espécie de “batismo de fogo”, particularmente marcado pelas dificuldades 

relacionadas à aprendizagem da leitura e da escrita e às questões de indisciplina. 

A Profª Ivanise ressalta, logo no início da entrevista, sua opção pela carreira 

docente, mesmo diante de duas formações profissionais distintas, nos cursos de 

Contabilidade e Magistério  e oferta de emprego para as duas áreas. Dá ênfase, inclusive 

na entonação da voz, ao fato de ter feito uma escolha.  

Minhas experiências iniciais foram em escola privada, eu ainda 

fazendo o antigo Magistério (Curso Normal de Nível Médio) (...) e 

peguei uma turma de Educação Infantil, mas foi por pouco tempo. 

Eu fiz Magistério e Contabilidade, os dois. Naquele tempo era aquela 

velha história do QI – quem indica - , não é?  (...) aí fui lá ao político 

em São Lourenço da Mata, e ele me deu uma carta, inclusive, o 

interessante foi que ele perguntou, porque uma colega já tinha 

conseguido um emprego com ele, uma vaga no Banco, por isso fui a 

ele. Ele pediu que eu escolhesse: Banco do Brasil, Supermercado e 

escola em Camaragibe. Então eu disse: quero escola, sala de aula! E 



106 

 

ele perguntou: Mas você não tem Contabilidade, também? E eu 

rapidinho fui logo dizendo: - É, mas eu não queria supermercado, 

banco... eu prefiro escola. Aí foi quando eu comecei aqui na rede 

(Profª Ivanise). 

Observamos que em diversos momentos da entrevista as professoras trazem 

elementos de memórias de sua trajetória profissional tomando como referência 

momentos marcantes de sua vida pessoal e história familiar. Esse é um traço 

interessante na constituição do sujeito e compõe uma intrínseca relação com a categoria 

anterior, onde é bem marcado o momento da escolha da profissão docente.  

Eu era bem magrinha, mignon mesmo. (...) O horário era até 

18h45min horas. Então a gente saía no escuro. Eu sempre saia da 

escola com duas colegas que moravam perto de mim, pegávamos o 

mesmo ônibus. (...) Depois eu pedi transferência porque estava muito 

ruim o horário, por causa da faculdade. Aí eu vim para cá. Nessa 

época a escola era na capela, eu  estava grávida do meu primeiro filho 

quando todo mundo da capela foi transferido para cá, para o prédio 

dessa escola, que na época era bem pequena. Pronto, então minha vida 

de escola na rede, como professora, foi aqui, até hoje. É a idade do 

meu filho mais velho, 25 para 26 anos. (...) No ano em que eu entrei 

na rede foi o ano em que eu passei no vestibular.  (Profª Ivanise) 

O que eu achei interessante é que quando eu entrei aqui, no ano 

seguinte eu fiz vestibular, aí no ano seguinte fiz o concurso de Recife. 

A minha prova de conhecimentos pedagógicos eu fiz bem, pelas 

experiências daqui, pra saber o que era uma reunião pedagógica, um 

Projeto Político Pedagógico, foi tudo na escola! na experiência. Duas 

provas  que eu fiz, foi Língua Portuguesa, eu tava estudando 

Linguística na Faculdade, então aí variação linguística que tava na 

hora então ajudou muito, porque tempo pra estudar eu não tinha.  

(Profª Ana Lúcia)  

Segundo Clot (2007, p.18), a subjetividade na ação profissional não é um 

ornamento ou decoração da atividade. Ela está no princípio de seu desenvolvimento, 

configura-se como um recurso interno deste último. Um aspecto que emerge nas 
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entrevistas é a busca da profissão podendo proporcionar uma estabilidade profissional. 

No caso da Profª Ivanise, esta questão aparece intimamente relacionada à independência 

financeira, mencionada em três diferentes momentos da entrevista, mesmo com as 

ressalvas referentes à remuneração, considerada precária no início da carreira, 

(...) Eu tinha sempre aquela questão de independência financeira, 

então foi em escola privada e peguei uma turma de Educação Infantil, 

mas foi por pouco tempo (Profª Ivanise, no início da entrevista). 

(...) Então eu, mais uma vez aquela velha história de independência 

financeira, aí fui lá no político em São Lourenço da Mata (Profª 

Ivanise, no início da entrevista, ainda falando sobre a escolha da 

profissão). 

(...) Quando a gente iniciou era muito complicado, porque a gente não 

recebia nem o salário mínimo. E aquela minha velha questão, que eu 

sempre tive, de independência financeira... por que? Devido à origem 

da família, lá em casa era muito complicado as coisas. A questão 

financeira era muito difícil. Alimentação nunca faltou, mas não tinha 

nada extra. Não dava! (Profª Ivanise, no meio da entrevista ao resgatar 

a discussão sobre os avanços na rede de Camaragibe) 

Inicialmente trabalhei em escola particular, com turmas de 2ª, 3ª série. 

Mas sempre pensando em vir para uma rede pública. A questão da 

estabilidade profissional, não é? da segurança (Profª Ana Lúcia). 

Esses aspectos sinalizam tanto para o caráter desafiador de se firmar 

profissionalmente numa carreira pouco valorizada social e economicamente, quanto 

apontam características pessoais consideradas importantes para adaptar-se a uma 

profissão com as dificuldades do magistério. 

(...) nas profissões de interação humana, a personalidade do trabalhador é 

absorvida no processo de trabalho e constitui, até certo ponto, a principal 

mediação da interação. Esse fenômeno permite, justamente, compreender por 

que os professores, ao serem interrogados sobre suas próprias competências 

profissionais, falam, muitas vezes, primeiro de sua personalidade, suas 

habilidades pessoais, seus talentos naturais, como fatores importantes de 

êxito em seu trabalho. (TARDIF, 2000, p.16) 
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O autor também afirma que para compreender a prática pedagógica é preciso ter 

em conta as subjetividades dos sujeitos, assim como o saber-fazer mobilizado por eles 

nas pesquisas sobre o ensino (TARDIF, 2002). 

É perfeitamente compreensível que ao relatar sua história profissional a 

professora tenha como marcadores da sua linha do tempo os acontecimentos 

significativos de sua vida pessoal.  Como nos lembra Catani (1997, p.19), ao valorizar 

esse aspecto, algumas experiências de formação de professores, tanto inicial quanto 

continuada, têm encontrado nessa relação, um caminho de mobilizador da reflexão 

sobre a prática profissional.   

(...) é preciso observar que quer nas circunstâncias do relato oral (no qual os 

professores reconstroem a sua percepção das próprias práticas), quer nos 

relatos escritos (...), busca-se propiciar condições para a compreensão da 

própria história num esforço de recriação da memória individual enquadrada 

pela memória coletiva da história da profissão.  Trata-se de trabalhar 

retomando eixos articuladores dos relatos e integrando-os na discussão das 

formas pelas quais os professores atuam e representam suas atuações, 

práticas e intervenções. (CATANI, 1997, p.19). 

Considerar tais aspectos nos pareceu particularmente importante em um estudo 

que se volta para a construção cotidiana de práticas de alfabetizadoras. 

 

Experiências profissionais em Educação 

As professoras sinalizam o trabalho com os anos iniciais, como uma preferência 

ou opção. É interessante observar que, embora tenham formação em Letras e, portanto, 

habilitação para o trabalho com o ensino da língua em séries finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, nenhuma das duas optou por esse nível de ensino, a não 

ser em experiências temporárias que não foram muito destacadas nas entrevistas. O 

tempo maior de experiência docente concentrou-se no trabalho com séries iniciais,  

relacionado, diretamente ou não, com o processo de alfabetização. 

Aqui em Camaragibe eu trabalhei, o tempo maior com as séries 

iniciais do fundamental. Trabalhei também com Educação 

Infantil e Educação Especial.  Nós trabalhamos com a inclusão 

não é? Mas eu tive uma classe só de Educação Especial.  No 

fundamental eu já fui até o 3º ano, nunca fui pra 4º nem 5º. 

Trabalhei no Infantil, não só no ano passado, mas em outros 

anos. (Profª Ana Lúcia) 
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No caso da Profª Ivanise, a experiência com outros anos de escolaridade, aparece 

vinculada a uma escolha pelos anos iniciais que ela faz questão de frisar como uma 

opção, uma escolha pessoal. 

Sempre gostei de participar de todos os projetos, porque sempre 

fiquei em séries iniciais, que o pessoal não quer porque dá mais 

trabalho ou não há muita identificação. Às vezes, não é nem 

tanto o trabalho, mas a questão da identificação tem gente que 

não tem.  Então todos os projetos que teve aqui, eu optei por 

ficar (Profª Ivanise). 

Ambas tiveram experiência na função de Coordenadora Pedagógica na rede de 

ensino de Camaragibe. A Profª Ana Lúcia por um período de um ano letivo e a Profª 

Ivanise por aproximadamente 3 anos. A relação entre a função desempenhada e a 

avaliação das situações de formação continuada que vivenciaram na época são 

apontadas como ganhos decorrentes da função. É válido esclarecer que na rede 

municipal de Camaragibe, no período em que as professoras atuaram como 

coordenadoras, havia, além da formação continuada de professores – da também qual 

participavam –  a formação continuada para os coordenadores, por meio da oferta de 

cursos em temáticas específicas, oferecidos pela parceria da rede com o CEEL. É a 

esses cursos (“Diversidade Textual”, “Sequências Didáticas”, “Ortografia”, 

“Alfabetização: apropriação do SEA”) que as professoras fazem referência em suas 

entrevistas e em outros momentos da pesquisa. 

Passei o ano de 2006, aqui em Camaragibe, como Coordenadora 

Pedagógica. Foi uma experiência interessante, mas eu preferi voltar 

para a sala de aula. Meu perfil, sei lá. O coordenador era muito 

sobrecarregado, muito cobrado, sem ter as devidas condições de 

desenvolver seu trabalho. Eu não me identifiquei muito [risos]. Foi 

rico, claro! Tive formações interessantes, vi trabalhos interessantes... 

mas prefiro minha sala de aula.  Em Recife [outra rede municipal de 

ensino em que trabalha] ser coordenador ainda é pior! Deus me livre! 

[risos].(Profª Ana Lúcia). 
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 (...) houve seleção interna para coordenador pedagógico, na época era 

EAP, Educador de Acompanhamento Pedagógico.  Foi também uma 

experiência muito boa.   (...) eu fui privilegiada, mais do que outras 

pessoas, com o CEEL, porque,  o coordenador, como sempre ia como 

um multiplicador. Então, Diversidade textual, eu fiz o curso e tenho o 

material. Avaliação em Língua Portuguesa, eu fiz o curso, tenho o 

livro. Tudo isso no período da coordenação (Profª Ivanise). 

A fala da Profª Ana Lúcia nos lembra que a transformação do sistema 

educacional e as novas responsabilidades atribuídas aos professores não foram 

acompanhadas de medidas concretas para assegurar as condições materiais necessárias 

para o exercício dessa profissão, como afirma Machado (2004, p. 11). Assim, os 

professores vivem uma crise de identidade que,segundo a autora,  se por um lado, lhes 

traz inúmeras possibilidades de transformações, por outro lado, não deixa de provocar 

sentimentos de insegurança, de mal-estar e de estresse. 

 

Experiências de Formação Continuada destacadas como fundamentais 

Em função do tempo de serviço na rede de ensino e em outras redes, as 

professoras participantes deste estudo tiveram diferentes experiências de formação 

continuada. Focalizando as experiências na rede de ensino de Camaragibe, encontramos 

a Professora Ivanise destacando vivências significativas em relação a dois momentos de 

formação institucionalizada, historicamente situados, em linhas gerais, nos últimos 

quinze anos, pelo menos: a formação conduzida pelo GEEMPA – do Rio Grande do Sul 

e, mais recentemente, o conjunto de ações formativas desenvolvidas pelo CEEL-UFPE.  

A Professora Ana Lúcia, com pouco mais de treze anos nesta rede de ensino, embora 

não tenha participado das formações do GEEMPA, como sua colega, teve outras 

experiências de formação continuada nesta rede de ensino e na rede municipal de 

Recife. Em ambas as redes a Professora Ana Lúcia participou de formações continuadas 

promovidas pelo CEEL-UFPE e outras (no caso de Recife), voltadas a temas diversos e 

correlatos ao ensino a língua (formação de leitores, avaliação, ortografia, oficinas 

literárias, etc) 
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Na época em que eu entrei eram algumas escolas [que participavam 

dessa formação], não eram todas, era pelo PDE
29

. Aí nós íamos pro 

Cristo Rei [Seminário católico em Camaragibe, locado para formações 

da rede] e lá nós tivemos a formação em Língua Portuguesa e 

Matemática. (...) Isso foi antes da elaboração da Proposta Curricular 

do Município. Muito antes! [com ênfase na voz]. A proposta era bem 

antiga, isso foi há, mais ou menos, 12 anos atrás, porque eu entrei na 

metade de 99, em 2000 foi que começou. Então aquelas atividades de 

leitura que a formadora tava mostrando lá: tipo caça-palavras, 

completar a letra da música dando pistas, aí foi que eu e minha colega 

ficamos mais aliviadas, porque nós estávamos ... [faz expressão facial 

de desespero, angústia] (Profª Ana Lúcia). 

Possivelmente pelo fato de fazermos parte do CEEL, invariavelmente as 

professoras vinculavam o relato das experiências de formação ao nome do formador, o 

que não ocorreu quando se tratou da formação do GEEMPA, com a professora Ivanise – 

cuja centralidade é associada ao nome da coordenadora da formação, Ester Grossi, não 

sendo citado em nenhum momento o nome dos demais formadores. 

A minha primeira formação com o CEEL, de Alfabetização, na 

verdade aqui foi de Ortografia, por causa do horário, e em Recife 

também tinha começado o de Alfabetização, aí eu fiquei fazendo as 

duas.  Agora a dinâmica era outra, porque em Recife não era o CEEL 

direto com o professor, eram os coordenadores. Aí a gente fez, 

recebeu o livro e tudo. E aqui eu tava fazendo com D., o de 

Ortografia, aí depois vieram mais formações... Ainda fiz outra com 

E.B. também de Língua Portuguesa, ainda lembro. Vieram as de 

Sequências Didáticas, eu fiz com L.N., fiz com T.L. de novo, agora no 

Estudo da Proposta.  Aí já fiz também formação com A.C., quando eu 

tava na Educação Infantil, no ano passado e, em Recife, tô fazendo 

                                                 

29
 PDE – Plano de Desenvolvimento da Escola, constitui-se como um programa do Ministério da 

Educação que inclui a disponibilização de recursos financeiros para diversas ações na escola, inclusive o 

investimento em formação continuada da equipe. 
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com o CEEL também.  Ainda fiz com J.  Agora aqui foi mais 

sistemático, apesar de ter sido o de Alfabetização paralelo ao daqui, lá 

depois parou. Aqui não!  O foco em Língua Portuguesa, em 

Alfabetização é grande. (Profª Ana Lúcia) 

A trajetória da Profª Ivanise na rede de ensino de Camaragibe é apontada como 

um aspecto marcante de sua formação. Embora tenha relatado outras experiências, mas 

é à rede municipal de Camaragibe que a professora associa a ideia de lócus principal de 

sua formação profissional.  

Toda minha experiência foi na rede de Camaragibe. Antes eu peguei 

licença no estado – Língua Portuguesa e Inglês – mas a minha 

formação tudo foi aqui: na rede de Camaragibe. Se bem que não era o 

que é hoje (Profª Ivanise). 

Desde as primeiras questões, a professora destaca sua adesão às formações 

oferecidas pela rede municipal e dá ênfase à formação feita pelo GEEMPA. Destaca tal 

experiência como “divisor de águas” em sua trajetória profissional na alfabetização. 

Observamos que a ocorrência de referências ao GEEMPA e/ou a Ester Grossi, é muito 

mais frequente, em sua fala durante a entrevista, que a qualquer outra formação, 

instituição ou formador. Esta frequência também confirmamos posteriormente com o 

uso do software Tropes. 

Então todos os projetos que teve aqui, eu optei por ficar. E um dos 

projetos, que foi muito bom, que eu acho que cresci muito  

profissionalmente foi o GEEMPA, que era coordenado por Ester 

Grossi, que já foi deputada federal, secretária de educação de Porto 

Alegre.  E esse projeto foi que fez com que eu visse o aluno na sua 

individualidade, porque antes... [gesto negativo com a cabeça]. 

Aí eu criei asas para voar! [canta trecho de música de um comercial de 

bebida energética].  Assim foi o GEEMPA, eu criei asas pra que eu 

voasse. Era tudo o que eu queria pra complemento, eu fiz no 

GEEMPA.  

A gente estudava aos sábados e era um alto astral, porque a própria 

Ester chamava a atenção com aqueles cabelos coloridos [risos].  Muito 
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vaidosa, ela sempre estava na equipe, ela dava o geral, formava os 

grupos e tinha outros formadores, a equipe dela era uma equipe 

grande. E eu a admirava  muito (...)  E ela realmente era aquela figura 

carismática, ela empolgava o grupo. Eu creio que Camaragibe, nas 

séries iniciais, mudou. Existe Camaragibe antes e depois do GEEMPA 

(Profª Ivanise). 

O reconhecimento desses aspectos relaciona-se não apenas à configuração da 

formação continuada como um espaço-tempo que não se restringe à transmissão de 

conhecimentos, mas inclui a reflexão sobre a prática numa perspectiva epistemológica 

(Schön, 1996), a reestruturação e construção de saberes e construção subjetiva de novas 

formas de viver a relação com a profissão e com o saber.  Parece-nos pertinente 

compreender que a professora atribui um valor diferenciado à tal experiência de 

formação continuada, pela integração de aspectos que contribuem não apenas na 

perspectiva de aquisição (de conhecimentos, de qualificações, de ferramentas para o 

trabalho), mas fundamentalmente de desenvolvimento profissional e pessoal. A 

dimensão do desenvolvimento se constrói por meio da partilha de experiências e da 

análise intercomunicativa que produzirá e é produzida pela reflexão (Schön, 1983): 

 Na ação, quando cada professor é capaz de refletir na prática; 

 Sobre a ação, quando os professores individualmente e em grupo refletem sobre 

as suas práticas; 

 Sobre a reflexão na ação, quando os professores por meio da análise das suas 

práticas as reelaboram, reestruturam e adéquam aos contextos de realização. 

Nesse sentido, citamos a perspectiva defendida por Yves Clot, segundo a qual a 

apropriação psicológica jamais se reduz à interiorização cognitiva das propriedades do 

objeto, mas supõe sempre uma transformação dos atos do sujeito e uma atribuição de 

valores. O trabalho, visto desta forma, nunca é senão um dos elementos da dialética em 

que o sujeito se descobre (CLOT, 2007, p.57).  

Machado (2009) explica que se apropriar é adaptar alguma coisa a um uso ou a 

uma finalidade determinada; atribuir alguma coisa a si mesmo, fazer com que ela seja 

sua (algumas vezes, até mesmo de modo indevido).  Essas concepções reforçam nossa 

leitura dos usos que as professoras fazem, no cotidiano, daquilo que (melhor) se 
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apropriaram nas situações de formação continuada. Na perspectiva de Michel de 

Certeau (1994, p. 49), a presença e a circulação de uma representação não indicam o 

que ela é para seus usuários. É necessário analisar a sua manipulação pelos praticantes 

que não a fabricam, mas como seus consumidores, as ressignificam e reconstroem no 

cotidiano, conforme suas necessidades e possibilidades, dentro de uma margem de 

manobra que a fabricação das práticas de alfabetização, neste caso, permitem e ao 

mesmo tempo exigem. 

O reconhecimento da formação continuada como lócus de valorização desse  

sujeito que se descobre, para além do desenvolvimento das ditas competências 

profissionais, tão proclamadas nos discursos pedagógicos e nas políticas de formação de 

professores, surge de forma contundente, na fala da Profª Ivanise, ao avaliar a formação 

que vivenciou com o GEEMPA, como elemento de forte contribuição. 

Ela (Ester Grossi) valorizava muito as atividades culturais. A gente 

teve um encontro em Olinda, com outros municípios que também 

abraçaram a proposta. Por que Olinda? Pelo contexto cultural! Onde o 

professor, formador de opiniões, não tem, muitas vezes acesso.  

Tivemos também visita à Oficina de Francisco Brennand.  Qual era o 

objetivo? Era estimular as atividades culturais dos professores, 

ampliar as vivências de mundo. Então era tudo que eu sempre sonhava 

(Profª Ivanise). 

A afirmação da professora nos remete a Gauthier (2004, p. 543) quando destaca 

que aos professores cabe o trabalho de escolher referentes culturais em benefício da 

formação intelectual dos alunos. Diante dessa perspectiva cultural que vai se instalando 

com a reforma dos programas de ensino, vem a se confirmar o papel destes na qualidade 

de intelectuais, ou seja, como herdeiros, intérpretes e críticos da cultura. De uma 

cultura, é preciso não esquecer, que não se reduz a uma soma ilimitada de 

conhecimentos, de uma cultura que é, ao mesmo tempo, conhecimento e relação 

construída, relação em construção, sempre inacabada, relação consigo mesmo, com o 

outro e com o mundo. 

De acordo com Brait (2004) a ideia de trabalho ligado a ensino relaciona-se, 

quase que exclusivamente, com o desempenho individual do professor em sala de aula, 

com a maneira como ele vai não apenas ensinar, mas formar e influenciar pessoas ou, o 
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que é pior, como ele vai fracassar enquanto profissional do ensino, por 

irresponsabilidade, falta de talento,  formação inadequada.  Essa concepção, por sua 

vez, está respaldada por uma memória discursiva ativa, uma rede de discursos em 

permanente circulação, o que confere ao professor, de forma ambígua, mas contundente, 

uma maneira de ser diferenciada  dos demais profissionais. (BRAIT, 2004, p.23). Essa 

questão nos remete à discussão desenvolvida por Albuquerque (2002. p.14), que 

citamos em capítulo anterior, sobre o que a autora chamou de ‘professor adjetivado’, na 

maioria das vezes sob uma perspectiva negativa, pessimista – “resistentes, 

descomprometidos, mal-formados...” – ou como situa Brait (2004), com representações, 

ao menos no que diz respeito ao senso comum, que recortam o seu fazer a partir de um 

lugar sacralizado e, ao mesmo tempo, extremamente vulnerável. Um exemplo desta 

concepção e sua repercussão na auto-estima do professor é trazido  na fala da professora 

Ivanise destacada a seguir. 

O investimento dessa formação foi muito, muito, muito no pessoal! A 

questão da Psicologia era muito trabalhada nessa formação.  Eu gosto 

muito da área da Psicologia, eu me encontrei, me identifiquei. (...) 

Esse envolvimento, não só meu!  O GEEMPA trouxe isto!  

(...) E quando Ester veio, sacudiu geral.  A importância aí da equipe 

multidisciplinar. Ela estava atenta às questões diversas na educação, 

da vida do professor.  Muitas, inúmeras de nossas colegas são chefes 

de família, sustentam a casa, têm uma renda melhor, porque correm de 

um horário para o outro, por isso que muita gente abdica do seu 

mestrado, do seu doutorado, da vida, porque... como? Vai abrir mão 

da renda pra investir em você? (Profª Ivanise). 

De forma mais explícita, como é o caso a Professora Ivanise, ou mais 

subentendida, como o faz a Professora Ana Lúcia, é destacado o papel das formações 

continuadas na aproximação dos professores com a fundamentação teórica. Outro 

aspecto que destacamos nas entrevistas relaciona-se ao fato para o qual alguns estudos 

têm chamado a atenção: certas dificuldades na relação que os professores estabelecem 

com a produção acadêmica e as teorias nelas implicadas (FAYOL, 1996; ANDRÉ, 

1996; CHARTIER, 1998 e 2007, entre outros). Charlot (2012, p.110) destaca que os 

professores não estão negando a teoria, não estão dizendo: “eu não quero a teoria”. De 
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acordo com este autor, o que os professores não querem é uma teoria que está falando 

apenas a outros pesquisadores e a outras teorias. Deste modo, encontramos em Fayol, 

bem como em Charlot que quando a teoria está falando de práticas, de situações que 

fazem sentido fora da teoria, os professores se interessam por ela.  

Fundamentação teórica é muito importante para a nossa e para 

qualquer profissão. Reciclar, aprimorar, trocar ideias.  Formação 

continuada nada mais é do que isso.  (Profª Ivanise) 

Eu busco fundamentar a minha prática nas coisas que leio, porque a 

gente às vezes vai seguindo, sei lá, uma intuição... e depois é que 

descobre o porquê de dar certo. Então as formações, as colegas, as 

discussões, vão me ajudando, sabe. (...) Algumas coisas são mais 

recentes nas discussões, na própria formação. Por exemplo: o trabalho 

com a oralidade. Hoje se tem uma proposta construída, com todo o 

aporte teórico. A oralidade, a produção textual, tudo articulado... 

(Profª Ana Lúcia) 

A articulação entre teoria e prática aparece ainda subjacente à fala da Professora 

Ana Lúcia, ao apontar as experiências de formação já no início de sua trajetória na rede 

de ensino, como um facilitador de sua prática, um elo de ligação que dá sentido ao que 

está sendo desenvolvido na prática ao mesmo tempo que fundamenta novas escolhas. 

... A turma que peguei, logo de cara, era pra alfabetizar!  Aí foi 

quando a escola começou o PDE. Até na época eu fiz parte o grupo 

que foi chamado de Sistematização. Pronto, então nós tivemos 

formação com T.L.. Teve Matemática também.  Aí foi quando as 

coisas começaram a ... sabe [gesticula entrelaçando os dedos das duas 

mãos] (Profª Ana Lúcia) 

Pimenta (2012, p.28) vem reforçar esta questão da relação do professor com as 

teorias ao lembrar que o saber docente não é formado apenas da prática, sendo também 

nutrido pelas teorias. Com isto a autora ressalta a importância fundamental da teoria na 

formação dos docentes, dotando os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação 

contextualizada, oferecendo perspectivas de análise que incluam a compreensão de 

contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si próprios como 

profissionais.  Tal compreensão facilitaria, segundo a autora, a intervenção e a 
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transformação das práticas e dos contextos. Em vários momentos da entrevista com a 

Profª Ivanise, por exemplo, evidencia-se a crença no ensino como prática social 

concreta e intencional a ser exercida por profissionais. 

No começo eu não concordava quando o GEEMPA colocava que a 

responsabilidade do aluno ler e escrever é da escola, independente de 

estrutura familiar. Eu acho que é da escola, mas eu não aceitava, a 

princípio, quando eles diziam que a estrutura familiar não interferia.  

Mas depois eu comecei a analisar e fui vendo que é isso mesmo. 

Porque senão, não precisava de professor! Pra que? A atribuição é 

nossa, sim!  Ia voltar ao tempo que qualquer um que tivesse um pouco 

mais de leitura ia ensinar aos outros.  Não precisava de formação.  Se 

você ler a História das Mulheres no Brasil, tem que o magistério era 

uma profissão masculina.  Isso mudou com a Revolução Industrial e a 

expansão do ensino. A profissão cresceu e se desvalorizou.  

(...) Eu acredito muito nisso: que o lugar do aluno aprender é na 

escola.  A função nossa é essa. É o nosso trabalho, independente de 

estrutura familiar. (Profª Ivanise) 

Além disso, não podemos desconsiderar, como destaca Charlot (2012, p. 10) que 

professores sabem coisas, coletivamente, que foram criadas a partir de suas práticas, 

mas o problema, muitas vezes,  são as palavras para dizer essas práticas, para interpretar 

essas práticas. 

Com a formação eu descobri, eu já fazia, mas eu não sabia que fazia.  

O que eu digo em relação à fundamentação teórica é justamente isso: 

você faz alguma coisa, mas você nem sabe que faz! (Profª Ivanise) 

A mudança na condução da formação continuada, em função das trocas de 

governo municipal e equipes da Secretaria de Educação, vista pela Professora Ivanise 

como um processo que foi sendo absorvido gradativamente, teve, na opinião desta 

docente, como facilitador a base teórica construída pelo grupo que aderiu ao GEEMPA. 

A professora aponta como outros facilitadores: o trabalho de construção da Proposta 

Curricular do Município, as práticas de socialização, publicações e até mesmo a oferta 

sistemática de eventos de formação continuada já vivenciados no município. 
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Quando o CEEL chegou, veio somar ... veio com muito a acrescentar. 

Uma das coisas muito positivas era a nossa socialização de 

experiências, que T. (formadora) até levou pro CEEL.  Antes nós 

tínhamos o nosso livro de socialização de experiências, que era 

trabalho dos EAPs
30

.  Eles viam um trabalho interessante e 

perguntavam se eles queriam escrever. E eram feitas publicações 

desses trabalhos pela Secretaria. (...) O CEEL fez uma coisa mais 

sistemática, mais diversificada, mas pontuada pra cada grupo.  Mas 

que a gente já tinha esse trabalho anterior.  

(...) Então a transição, como eu dizia, entre GEEMPA e CEEL, teve, 

de início, os cursos oferecidos: a turma da manhã fez Apropriação do 

Sistema de Escrita e a turma da tarde fez Ortografia. Nós, 

coordenadoras na época, questionamos, solicitamos nas avaliações 

para inverter num segundo momento.  Porque há um rodízio, não se 

garante que eu esteja naquela série o tempo todo.  Então, um 

investimento que é feito termina não fluindo como deveria. (Profª 

Ivanise) 

Em relação à perspectiva teórica, a professora identifica uma articulação entre 

essas formações em parceria com as duas instituições formadoras em momentos 

(inclusive político) diferentes.  

Essa duas experiências são articuladas! Sem dúvida! Inclusive com a 

Proposta Curricular do município que segue esse viés construtivista, 

interacionista.  Caminham na mesma direção! (Profª Ivanise) 

Elementos da prática apontados explicitamente como apropriações da formação 

Ambas as professoras apontaram sem dificuldades as aprendizagens que 

consideraram mais significativas nas experiências de formação continuada que 

vivenciaram na rede de Camaragibe e em outras situações. 

                                                 

30
 Educadores de Acompanhamento  Pedagógico – desempenham nesta rede o papel de 

coordenadores pedagógicos. 
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Estimuladas a falar sobre os aspectos das formações que mais aproveitam na sua 

prática de sala de aula, mesmo em relação àquelas que já aconteceram há muito tempo, 

as professoras destacam: 

Aí quando veio a formação com T. (formadora do CEEL, na época 

prestava assessoria)
31

 – ainda lembro bem que a gente trabalhou A 

sopa do neném, ela mostrou, fez algumas atividades e muita atividade 

de alfabetização, atividades de leitura. Porque a gente achava assim: 

que tinha que ter a letra, a sílaba, a palavra, e nunca o texto! Que uma 

atividade de leitura tinha que ser assim: sempre juntar e formar 

palavras, nunca essa atividade de encontrar palavras. (...) As 

atividades de compreensão, de leitura e escrita.  É algo que a gente 

deixava muito a desejar, pelo menos eu deixava... fazia, mas não 

fundamentada, era também a questão da oralidade.  (Profª Ana Lúcia). 

(...) Eu comecei a me questionar e a me incomodar. Não é que hoje eu 

seja a oitava maravilha, mas hoje eu tenho um olhar clínico muito 

apurado.  A formação me deu elementos. Eu não sabia o que era um 

aluno pré-silábico, um aluno silábico; o aluno escrevia espelhado, eu 

não sabia o que fazer, porque na minha formação [inicial] eu não 

estudei nada disso. (Profª Ivanise) 

Verificamos a referência ao fato de não terem cursado uma graduação em 

Pedagogia, como algo que reforça a percepção que as professoras têm a respeito das 

contribuições resultantes da formação continuada – vista também como elemento que 

veio a suprir lacunas da formação de nível médio e elementos que a graduação escolhida 

(ambas em Letras) não contemplou. 

Eu nunca fiz Pedagogia! então o que eu sei dessas questões 

pedagógicas é de formações, de leituras,  de experiências, porque ... 

Aí vem “construtivismo”. Então vamos lá! Aí, vamos aprender! Então 

essa prática foi de muito trabalho mesmo.  (Profª Ana Lúcia). 

                                                 

31
 O CEEL ainda não existia, como instituição formadora, mas muitos de seus formadores e 

fundadores, trabalharam nas formações continuadas da rede municipal de Camaragibe e outras. 
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A formação continuada foi tudo! Porque você vê: mesmo no 

Magistério como na própria graduação, até mesmo quem faz 

Pedagogia, se ele não tiver um foco para o estudo, porque a gente não 

vê isso da sala de aula, o miudinho. Quem fez Pedagogia tem um 

diferencial a mais do que eu. Eu fiz Letras em 84. (...) O próprio curso 

de Letras hoje é diferente de quando eu fiz. Hoje eu fico felicíssima 

com minha estagiária. Ela disse... tinha aqui umas atividades minhas e 

ela pediu para levar, porque estava estudando psicogênese. Hoje eu já 

vejo que há uma formação que pelo menos introduz... No meu tempo 

não! Era “aluno fraquinho”, “aluno bom”. (Profª Ivanise) 

Focalizando o trabalho em sala de aula e hábitos inseridos a partir das formações 

– rotina, diagnose, planejamento, estudo em grupo – a Professora Ana Lúcia diz que 

dentre os aspectos trabalhados nas formações continuadas das quais participou, 

aproveita mais na sua prática de sala de aula, as atividades, no que se refere ao 

planejamento, ao que selecionar, tendo claros os objetivos que as fundamentam. 

Eu sou uma pessoa que acredito muito em rotina, sabe. Eu acho que se 

todo ano o professor estabelecesse uma rotina, ajudaria muito o aluno 

a se organizar. Porque essa coisa da sistematicidade é importante pra 

gente e mais ainda pra eles. Então meus alunos, na construção da 

agenda diária eles já sabem, mais ou menos a sequência do dia, porque 

desde o primeiro dia de aula eu venho explicando o que é a agenda, 

pra que serve, aí eu vejo que eles vão se organizando, porque vão 

percebendo que tem uma sequência, que temos tarefas a concluir... eu 

acho que isso ajuda muito, e eu passei a fazer isso a partir de uma 

formação, do CEEL, e também aprendi isso com uma amiga minha, 

alfabetizadora, eu nunca mais esqueci, que uma das coisas 

fundamentais é a rotina. Aí na formação, enfatizava muito isso, claro 

que com outras palavras e eu incorporei mesmo a ideia. A própria 

sequência didática, requer uma organização do professor e um preparo 

da turma, pra que eles já percebam que há uma sequência no que vão 

fazer, naquele dia. E eles cobram se você queima uma etapa, eles 
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sabem o que é antes e depois do intervalo, e verificam se é dia de 

informática, se é hora de atividade ou de história (Profª Ana Lúcia). 

De acordo com Chartier (2007), práticas que funcionam bem em sala de aula, 

como esta que a Professora Ana Lúcia faz referência no trecho acima que se apoiam em 

um esquema de ação breve, estável e simples, tendem a se perpetuar na ação diária de 

professores e dos alunos.  Isto, sem dúvida, se relaciona à discussão que a autora tece, 

em vários de seus trabalhos, sobre o valor de uso das teorias, nas práticas, o que implica 

em um olhar do ponto de vista pedagógico e não meramente do ponto de vista 

científico. 

A Professora Ana Lúcia relaciona ainda a articulação entre aprendizagem e a 

tarefa de gerir a turma. Segundo Amigues (2004, p.48) esse aspecto relaciona-se à 

construção de dimensões coletivas da ação individual, de modo que ter uma classe que 

funciona não significa só ter bons alunos, mas um coletivo coeso e pronto para se 

engajar na ação: coesão do grupo e coerência das aquisições sustentam-se mutuamente. 

A rotina, além de ferramenta didática, configura-se aqui como um organizador do 

cotidiano de sua sala de aula. Tal fato foi bastante evidente ao longo das observações, 

como discutiremos mais adiante. 

Outro aspecto que se sobressai em ambas as entrevistas é o movimento de 

autoformação que as professoras indicaram fazer. De acordo com as entrevistas 

iniciais,  experiências de formação continuada impulsionaram as professoras a um 

movimento de autoformação que estas consideraram importante para uma melhoria na 

qualidade e seu trabalho. Elas enfatizaram a importância do movimento pessoal de 

buscar uma formação complementar, o percurso trilhado, as buscas e trocas 

estabelecidas com os pares e  o amadurecimento profissional decorrente desse processo. 

Então, diante de tudo isso eu ia buscando, diante das dificuldades que 

eu tinha eu ia buscando. E eu não sabia não! Eu tenho uma coisa 

muito forte com Ester [Grossi] quando ela diz: “São muitos 

assassinatos em sala de aula!” E eu cometi muitos assassinatos em 

sala de aula, porque eu não sabia [ênfase na voz e gesticulação com as 

mãos]. Eu seguia o conteúdo do livro didático, era a minha visão!  E ai 

tome a hemorragia de notas vermelhas, que hoje até mudou a cor da 

caneta!  
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(...) Ah! Tem um livro de Ester [Grossi] que é: “Só ensina quem 

aprende”. Realmente, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu 

não sei. Por isso que eu digo: fundamentação teórica, ainda hoje, pra 

mim, é muito importante. Porque muitas coisas eu vou buscar, eu 

aprendo, não sei.  A gente se junta, troca com as colegas. É por isso 

que eu hoje, com quase 29 anos de profissão, 26 só nessa rede, nas 

séries iniciais, hoje a minha empolgação é cada vez maior. Agora 

também, eu estou mais crítica, mais exigente. (Profª Ivanise) 

O trabalho com a literatura infantil, embora visto sob diferentes perspectivas, foi 

também reconhecido como de importância fundamental e destacado por ambas como 

elemento inserido nas suas práticas cotidianas em virtude de experiências de formação 

continuada. 

A gente tinha as formações, a gente dividia por séries, sempre dividiu 

por séries. Então tinha sempre aquela questão de leitura para o aluno, 

aquela questão de como apresentar o livro para o aluno, como fazer 

essa leitura, no tempo não se usava o termo “leitura deleite”, era 

contação de história e essa questão mesmo de realmente folhearem os 

livros, eles mesmos, olharem. (Profª Ivanise) 

Eu participei, em Recife [rede municipal de ensino], de muitas 

formações e eventos como a Bienal do Livro, em que a gente tinha 

contato com autores de livros infantis, e vinha toda aquela questão de 

como explorar o livro com a criança, essa questão do deleite mesmo, 

que as formações do CEEL aqui em Camaragibe sempre reforçam. 

Então eu tiro muito proveito disso tudo. (Profª Ana Lúcia) 

Mais adiante exploraremos, o uso que as professoras fazem, em seu cotidiano, 

do trabalho com a literatura infantil em sala de aula. Elemento que evidenciou-se 

bastante nas observações desenvolvidas ao longo de nossa pesquisa, o trabalho de 

leitura para os alunos é justificado sob diferentes perspectivas, associado a diferentes 

experiências formativas, mas reconhecido por ambas como um elemento recorrente nas 

experiências de formação continuada que vivenciaram ao longo da carreira docente. 

Outra coisa que eu aprendi: os livros de literatura infantil! Ela deu pra 

gente uma lista de mais de quarenta livros de literatura infantil que 
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trabalham os “nós” existenciais [faz sinal de aspas com as mãos no 

ar].  (...) Eu creio que essa lista foi feita com a colaboração do 

psicanalista. Falava sobre isso na palestra dele, questões de ordem 

afetiva que travam o aluno na aprendizagem. E toda a palestra era 

focada no ser humano e no que a gente pode ver em sala de aula. Não 

era meramente no “porque fulano tá no alfabético?” Porque o que a 

gente vê hoje é isso: apontar a fase, pronto! Mas não se deu 

continuidade. Foi uma pena! Depois disso foi que veio o CEEL. Então 

sempre há comparações. É inevitável! Porque faz parte do 

crescimento, da evolução, de tudo.  (Profª Ivanise) 

Eu tive formações que foram importantes... pronto: tive uma do 

CEEL, de literatura, eu lembro que ela (a formadora) contou... um 

livro de Chapeuzinho Vermelho, a versão do lobo. Muito interessante! 

(Profª Ana Lúcia). 

O trabalho com produção textual é também associado a apropriações da 

formação continuada, sob diferentes argumentos. Para a Professora Ana Lúcia, este 

trabalho, de certa forma novo para ela, foi algo que impregnava o discurso pedagógico à 

época de seu ingresso na rede de ensino, para o qual ela não tinha clareza de como fazer 

e nem mesmo das possibilidades de seus alunos em desenvolver algo nesse sentido, por 

não estarem ainda alfabetizados.  Após o choque inicial do que lhe chegava como um 

modismo, foi na formação continuada, em situações diversas que diz ter começado a 

compreender melhor o sentido desse discurso do coletivo profissional, apropriando-se 

não apenas dos jargões, mas de formas de fazer que adequava à sua sala de aula. 

Ah! menina, outro nó [faz cara de suspense, para anunciar] foi quando 

começou a produção textual... menina! Eu digo: é agora que eu vou 

pirar [risos] porque era assim: tem que fazer produção textual! Mas 

ninguém orientava! E na época a gente tinha o que se chamava 

Educadores de Apoio. Eles também estavam se apropriando.  Então se 

dizia: tem que fazer produção textual – foi no ano que eu entrei – e eu 

dizia: mas como eu vou fazer se aqui eu tenho criança que não 

escreve?  Mas tem a produção coletiva... Aí foi quando veio aquela 

introdução maior sobre os textos, colocar textos na parede... você sabe 
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que quando algo é novo faz aquele turbilhão, não é? Depois as coisas 

vão acalmando. Aí foi quando a gente descobriu que fazia o texto 

coletivo, mas no primeiro momento foi complicado. Mais ainda 

quando comecei no Magistério a estagiar. Ainda me lembro quando a 

professora fazia uma produção textual com a criança.  A professora 

era a escriba. Pronto! Aí era o construtivismo [faz sinal de aspas com 

as mãos].  Não tinha, assim, aquela reescrita, atividades que fossem 

ajudar mais na apropriação. Eu pensava: construtivismo é isso? Meu 

Deus! Depois fui me tranquilizando, à medida que participava das 

discussões, das formações. Produzir texto com alunos nessa fase não é 

fácil, mas vi que é possível e hoje acho que faço com mais 

propriedade. (Profª Ana Lúcia) 

(...) Quando o CEEL veio para Camaragibe com essa questão de 

“gêneros”, foi outra revolução!  O povo começou: “Agora a história é 

trabalhar gênero textual... e não sei o que...” “agora eu tenho que 

aceitar tudo que o aluno escreve?” Não é isso! Você tem que aceitar o 

que o aluno escreve fazendo as análises e fazendo as devidas 

intervenções.  Eu não posso cobrar que meu aluno faça um poema sem 

eu ter trabalhado esse gênero, suas características, como se estrutura... 

Então isso facilitou muito, até ver isso na formação com os livros 

didáticos agora, devido a esses avanços que eles [os livros] tiveram. 

(Profª Ivanise) 

A questão da avaliação diagnóstica como elemento significativo na prática das 

professoras aparece também associado às experiências de formação continuada. Os 

trechos abaixo, extraídos de diferentes momentos da entrevista com a professora Ivanise 

exemplificam essa valorização. 

Trecho 1: [ao descrever a formação do GEEMPA]: Tinha uma coisa 

que muita gente achava meio agressivo de Ester, mas que não era. Era 

assim um choque, até mesmo porque tinha um psicanalista, uma 

antropóloga, e se fazia todo esse curso nessa questão, de enfocar os 

sujeitos. Eu lembro que levei minha lista de alunos, e teve uma aluna 
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que eu não lembrava muito. O nome dela sim, mas o 

desenvolvimento... Então Ester disse: 

- Guria, como é que tu estás todo dia na sala de aula com esses alunos 

e tu não sabes como é que tá o desenvolvimento?  (Ela dizia no 

miudinho!) Eu disse: - realmente, a gente tem que dar a mão à 

palmatória! O professor deve saber como é que está cada aluno! Não é 

sua profissão?  Não é que eu não soubesse, mas ela queria mais 

detalhes: como é que estava o nível de leitura, o nível de escrita, tudo 

no miudinho! 

Trecho 2 [Ao falar sobre as aprendizagens que destacava como 

decorrentes da formação continuada do município]: A gente aprendeu 

a fazer a diagnose. Eu aprendi a  avaliar o aluno. Desde a escrita, 

desde o próprio nome à leitura. Eu aprendi que meu aluno lê com 

pausas entre sílabas ou lê com pausas entre palavras. Eu não vou 

dizer: “Ah! o meu aluno lê devagar, lê baixo, lê mal”.  

Trecho 3 [falando sobre a mudança e instituição formadora no 

município] Eu aprendi a ler mesmo os textos dos alunos, que antes a 

gente não sabia. Então eu aprendi, principalmente a avaliar o aluno. 

Por isso, quando o CEEL veio, a gente já sabia. (Profª Ivanise) 

A formação continuada, na perspectiva das professoras, foi apontada como 

experiência que tem trazido ferramentas para facilitar o planejamento e as escolhas no 

cotidiano da sala de aula. Ambas apresentam eventos significativos de fala em que se 

referiram a temáticas como: sequência didática, diversidade textual, rotina, uso do livro 

didático, avaliação das hipóteses de escrita das crianças entre outras, como aspectos 

importantes abordados nas formações do município e apontam ganhos decorrentes para 

sua prática pedagógica. 

É por isso que eu acho que o CEEL me fez aprender melhor sobre 

sequências didáticas e ver isso nos livros didáticos também. Quando a 

gente fez o curso de sequência didática... Eu aprendi essa questão, 

porque às vezes se discutia sequência didática a partir o próprio livro 

de diversidade textual. Então tá muito mastigadinho agora. Eu aprendi 
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essa questão, foi muito mais sistemático ver dessa forma, organizar e 

fazer e, cada vez mais, nas minhas turmas, eu tenho mais clareza, com 

essas formações, reflexões. Até porque minha questão é fazer bem e 

sem perder muito tempo. Eu não posso tá o tempo todo da minha vida, 

com dedicação exclusiva à sala e aula. Aí o que foi que veio facilitar. 

Eu comecei a ver a rotina, a pegar os livros das diferentes disciplinas e 

fiz uma sequência didática com poemas. No livro didático de Língua 

Portuguesa tem poema, no de História tem poema, no de Geografia 

tem poemas. Então a gente fez a sequência didática e isso coincidiu 

depois com as Obras Complementares, que tem poemas tratando de 

questões de Ciências, de Geografia, de Meio Ambiente... Então, 

trabalhar os gêneros... nem tinha isso na época que eu estudei!  Nem 

no curso de Letras, que dirá no Magistério. (...) essa é uma tendência 

mais recente, aí para poder trabalhar isso, estudar sequências didáticas 

me ajudou muito [com ênfase na voz]. (Profª Ivanise) 

As escolhas e fabricações frente às prescrições foram anunciadas nas entrevistas, 

antecipando o que mais tarde encontraríamos nas observações das práticas. Estas 

escolhas, adaptações e redirecionamentos são associados pelas professoras, na maioria 

das vezes, a apropriações de discussões teórico-metodológicas, travadas no contexto da 

formação continuada. Um exemplo interessante disto é a reflexão da Professora Ana 

Lúcia, diante das polêmicas evidenciadas pela formação e a forma como resolve, na sua 

prática, tais posições conflitantes, pelo que considera mais viável, independente e ser 

considerado “certo ou errado”. 

Eu acho que tem muitos problemas de alfabetização até mesmo no 

trato com a letra, com o traçado mesmo, de copiar a letra no seu 

formato, legível. Eu acho que há muita confusão com essas coisas, 

porque a cópia, se ela for simplesmente pela cópia, aí não dá [faz uma 

expressão de reprovação], mas se ela tem um sentido... organize a 

cópia! Aqui eles copiam o alfabeto.  Os que já sabem o manuscrito, 

copiam maiúsculo e minúsculo, os que não sabem e ainda escreve com 

letra bastão copiam a equivalência entre uma e outra, porque como é 

que eles vão aprender a grafar?  Então se faz uma confusão muito 

grande, principalmente em relação à cópia, ao trabalho com a 
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caligrafia do aluno, mas ele precisa escrever legível e isso é saber 

traçar a letra! O ano passado eu fui do infantil (Educação Infantil) e eu 

via com as colegas, na formação, que é um preconceito muito grande: 

não pode! Atividade com escrita de letra, folha de papel. Trabalhar 

letras ou padrões (silábicos)? Ave Maria! É um absurdo, não pode! 

(em tom de ironia). Aí eu introduzo na minha prática, independente de 

ser indicado, prescrito. E tenho tido um bom resultado. Se eu estiver 

errando, é para o bem! [risos]. (Profª Ana Lúcia) 

É interessante lembrar que, assim como nas demais profissões, o trabalho do 

professor consiste em utilizar procedimentos concebidos por outros, advindos do que 

autores como Souza e Silva chamam de “uma cascata hierárquica”. As atividades do 

professor se realizam, portanto, em um espaço já organizado,  não podem ser ignoradas 

se queremos compreender o que é possível fazer, o que é autorizado, tolerado, proibido 

(SOUZA e SILVA, 2004, p.90), embora conhecer não implique em obediência cega a 

essas prescrições, particularmente quando se busca acertar, “errar” (desobedecer ao 

prescrito) “para o bem” (a aprendizagem dos alunos), como diz a professora. 

Nas escolhas cotidianas do professor em sala de aula, forma-se, como diz Souza 

e Silva, “um amálgama entre prescrições∕realizações que participa plenamente da 

constituição do ofício” (p.95). Para a autora, se as prescrições estão nas atividades, as 

atividades delas se afastam porque a realização efetiva visa a uma eficácia particular em 

contexto, a um trabalho de reelaboração daquilo que é preciso fazer, daquilo que há a 

fazer em determinada situação. Isto nos remete ao que Anne-Marie Chartier (2007) 

chama de “coerência pragmática” e que revela uma expertise profissional que não pode 

ser atribuída unicamente a um domínio teórico, mas a uma intimidade com o metier. 

Uma especificidade da entrevista com a Professora Ivanise, foi a recorrência, 

paralelamente à discussão sobre as formações na rede de ensino de Camaragibe, de uma 

avaliação destas, bem como do processo de transição GEEMPA-CEEL, das 

contribuições e da relação entre o histórico de investimento nas formações e os 

resultados ainda baixos nas avaliações internas e externas (SAEB, SAEPE, Provinha 

Brasil, etc). Comentando sobre o instrumento de diagnose produzido pelo grupo no 

encontro de estudos quinzenais da escola, realizado na semana anterior à entrevista, a 

Profª Ivanise referiu-se, ao investimento que a rede de ensino tinha feito em formação 
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continuada, nos últimos anos, destacando que não entendia porque em alguns aspectos 

não houve os avanços esperados. Apresentamos abaixo alguns trechos, de diferentes 

momentos da entrevista com a professora nos quais essa questão é recorrente e aparece 

ligada a outras avaliações que faz: do investimento em formação continuada, dos 

resultados apresentados pelos alunos e da atuação dos pares. 

Eu vejo que, em termos de formação continuada, Camaragibe já está 

lá na frente, já tem uma história.  (...) No entanto, nós avançamos, a 

duras penas e ainda temos muito a avançar.  

A rede de Camaragibe, em relação à Formação Continuada, pode-se 

dizer que tem um trabalho de ponta (...) (Profª Ivanise) 

(...) Então, diante do contexto de formação de Camaragibe, não era pra 

a gente ter aluno no 5º ano sem ter leitura fluente. Toda escola que 

você vai, você encontra alunos lendo ainda com pausas entre as 

palavras, no 4º e 5º ano.  Diante de tanta formação, isso não era de se 

esperar! [Com ênfase na voz nessa última frase]. (Profª Ivanise) 

(...) O que eu costumo dizer é que o histórico de Camaragibe, em 

Educação, é muito grande, só que ainda precisa muito porque os 

profissionais da educação e os que estão à frente da secretaria de 

educação como um todo, que não deixam de ser os próprios 

professores é, em termos de resultados... mas um resultado real, não é 

um resultado para estatístico não. É um resultado real mesmo.  

Avançou-se muito, mas para a história de formação que o professor de 

Camaragibe tem, os resultados eram para ser melhores (Profª Ivanise). 

Ainda avaliando a formação continuada no município, a professora associa esse 

investimento à valorização dos docentes. Enfatiza o direcionamento da oferta do 

GEEMPA para o professor em formação continuada, reafirmando sua importância no 

processo de escolarização e alfabetização e evidenciando suas concepções acerca da 

função social da escola.  

Não tem aquela música? “Brasil, mostra tua cara...” [cantarola trecho 

da música] – e foi de fato e de direito quando a gente, professor,  

mostrou a cara, porque as escolas, elas têm a própria história (...) tem 



129 

 

aquilo de reverenciar o superior e era o seguinte: o diretor, era como 

se ele fosse a verdade absoluta. Com Ester, não! O professor era 

valorizado! 

Eu achei assim, fantástico porque Ester fez a formação só para os 

professores, mas paras diretores, não. Ela disse firme que não, que o 

lugar de diretor é tratando das questões administrativas da escola, 

agora um coordenador pedagógico, aí tudo bem, mas na época não 

existia coordenador pedagógico na rede. Qual era a questão? Era a 

valorização do professor. 

 

Trouxe o CEEL e passou a avaliar o aluno somente nas quatro 

palavras. Avaliar naqueles protocolos de aprendizagem (pré-silábico, 

silábico, silábico-alfabético e alfabético) como o primordial.  E a 

gente sempre questionava: como é? e produção de texto? Porque 

quando a gente fazia a diagnose do aluno com o GEEMPA, produção 

de texto já tinha... a gente via com os mesmos olhos que apropriação. 

Mesmo série inicial. E a ideia passou a ser o que? Priorizou 

apropriação, e produção de texto não tanto quanto deveria. A própria 

rede passou a não dar a mesma ênfase. É por isso que eu digo: quem 

foi do GEEMPA foi quem focalizou mesmo, mais nessa questão. 

A gente precisava sistematizar o que foi dado. Foi formação de 

sequência didática, por exemplo, então eu preciso tá sempre cobrando 

a sequência didática.  Porque tá lá no mapa, tá lá no esquemazinho: 

quantas vezes – isso em Língua Portuguesa – produção de texto? 

Quantas vezes análise linguística, quantas vezes oralidade... Isso só 

faz o que? Facilitar a sua vida! É como se – eu digo o profissional – só 

tivesse fazendo aquilo para o momento.  Como se fosse um modismo! 

(Profª Ivanise) 

Seguindo uma tendência forte entre estudiosos e professores, a formação 

continuada é questionada e colocada em xeque sempre que surge um novo método ou 

uma nova política imposta pelo Estado.  Essa tendência conduz, na maioria das vezes, a 

uma apropriação generalizada, superficial (e distorcida, em muitos casos), sendo 
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banalizada e rapidamente descartada, como um modismo que é superado ou suplantado 

por outro mais atual. 

Eu não sei se você perguntou, eu não lembro, mas tudo na formação 

do GEEMPA era filmado [ênfase na palavra filmado]. Era filmado, 

fotografado, os momentos. Agora pergunte! Vá lá no arquivo! Não 

existe mais nada! Então é dinheiro jogado fora (repete essa frase 

gesticulando, sacudindo as mãos]. O prefeito na época era PT e trouxe 

Ester, aquelas questões de acordos políticos, que a gente sabe, mas foi 

uma proposta boa pra Camaragibe. A gente cresceu com isso! (Profª 

Ivanise) 

Em diversos momentos destas entrevistas (e em outros momentos da pesquisa), 

as professoras põem em evidência a complexidade do trabalho do professor, gerada não 

apenas por determinantes internos (concepções didáticas, representações sobre o ensino-

aprendizagem, etc), mas também por determinantes externos, que independem de sua 

vontade e/ou de sua formação, como destaca Machado (2004, p. 14). 

Agora há um retrocesso, porque não temos mais coordenadores 

pedagógicos. A secretária de educação anterior, disse aqui, numa 

visita à escola, que o ano que a rede deixou de ter coordenador teve 

um resultado até melhor! Ela não vê que esse resultado é fruto de um 

trabalho anterior, porque o resultado é de um ano para outro. Não há 

como o diretor assumir tudo. (...)  Como é que pode? Um diretor dar 

conta do financeiro, do administrativo e ainda do pedagógico? 

Humanamente impossível!  (Profª Ivanise) 

 

Relações de trocas com os pares  

Ao enfatizar as relações com colegas de trabalho, as professoras não 

desconsideram a diversidade dessas relações, mas direcionam suas falas para aquelas 

que lhes foram mais significativas, em termos da constituição de cada uma delas como 

docentes.  O reconhecimento desse caráter formativo implicado em tais relações são 

recorrentes na entrevista inicial (bem como em momentos posteriores da pesquisa), nos 

lembrando a afirmação de Tardif e Lessard (2005, p.35) de que a docência é um 
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trabalho cujo objeto não é constituído de matéria inerte ou símbolos, mas de relações 

humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de uma certa capacidade de 

resistir ou de participar da ação dos professores. Tardif e Lessard consideram a docência 

um trabalho interativo, um trabalho sobre e com o outro. Esse outro não se limita aos 

alunos, mas àqueles envolvidos no processo educativo, que acabam envolvidos no 

processo de constituição do sujeito professor. Para os autores este é um trabalho 

constituído de relações humanas com pessoas capazes de resistir ou de participar das 

ações dos professores. Em sua pesquisa, Souto (2009, p. 205) ressalta o tempo de 

reunião na escola, percebido pelas professoras participantes de seu estudo como tempo 

de formação. As professoras de nossa pesquisa também falam da conversa com colegas 

da escola, de onde apreendemos a importância destas na construção dos saberes 

profissionais. 

Eu conversava com uma colega que tinha entrado há pouco tempo e 

nós ficávamos perdidas! Ela dizia: eu não sei o que fazer. E eu dizia: 

eu também não! (Profª Ana Lúcia) 

Cabe aqui lembrarmos a colocação de Nóvoa (1995, p.26), ao afirmar que “a 

troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, 

nos quais cada professor é chamado a desempenhar simultaneamente, o papel de 

formador e de formando”. Em outros trabalhos, Nóvoa (1997 e 2002) tem destacado  a 

necessidade do aprender contínuo pelo professor, aprendizagem esta que envolve dois 

pilares fundamentais: a própria pessoa, como agente, e a escola como lugar de 

crescimento profissional permanente. Para ele, a formação continuada deve se dar de 

maneira coletiva e envolver experiências e reflexões como instrumentos de análise. 

Percebemos em ambas as entrevistas, o reconhecimento dado às formas de 

organização da escola, enquanto grupo, para constituir-se como um espaço formativo, 

mesmo diante das precariedades inerentes aos sistemas públicos de ensino.  Ferreira e 

Albuquerque (2012, p.13) ressaltam as formas de operacionalização ou maneiras de 

fazer na escola, que, inseridas nas práticas cotidianas, tornam única cada escola. Para as 

autoras, a forma como esta se organiza demonstra que ela possui uma cultura própria. 

As professoras Ivanise e Ana Lúcia também destacam isto. 

Aí a gente aqui na escola, por exemplo, se ajuda. Por isso eu busco 

muito fazer as coisas para me satisfazer, mesmo que às vezes isso me 

leve a prejuízos, mais trabalho. (Profª Ivanise) 



132 

 

A reunião de estudos quinzenais, a gente não tem coordenador 

pedagógico mais na rede, então a gente que se planeja. Quem conduz 

a reunião, geralmente é a diretora, mas já aconteceu várias vezes  

[ênfase na voz] de fazermos sozinhos, os professores. Às vezes um 

colega tomando à frente e organizando, conduzindo, às vezes o grupo 

se subdividindo por ano de ensino.  Depende muito da situação. Teve 

uma vez que a gente estudou os livros recebidos nas formações 

(Diversidade Textual, o de Neurociência, desse ano). E quando tem 

alguma dúvida, sobre preenchimento do diário, sobre algo da 

proposta... A gente procura tirar a dúvida, no grupo. Também planeja 

alguma atividade ou projeto coletivo da escola... A reunião também 

serve pra a gente elaborar em conjunto os instrumentos de avaliação 

das diagnoses bimestrais. A gente combina o campo semântico, as 

palavras que vai usar, o texto que vai ler, enfim... lógico que a gente 

não consegue fechar tudo naquele momento, mas é muito importante 

(Profª Ana Lúcia). 

Na análise do trabalho, autores filiados à Ergonomia e à Clínica do Trabalho 

sinalizam para o papel da dimensão coletiva. Amigues (2004), por exemplo, destaca que 

essa dimensão coletiva possibilita que se mobilizem para construírem uma resposta às 

prescrições. A partir dessas prescrições primárias, os professores se autoprescrevem 

tarefas, que cada um vai tomar e redefinir em sua classe (p.43). A esse respeito Souza e 

Silva (2004), também enfatizam essa mobilização tanto como uma resposta a uma 

injunção administrativa (trabalhar em equipe), como uma iniciativa coletiva que 

produz, segundo a autora, regras de funcionamento, tais como a operacionalização dos 

objetivos esperados, a discussão do conteúdo das aulas, a avaliação das competências, 

etc.  

Entre as prescrições e as realizações em sala de aula, os coletivos dos , 

professores exercem, mais frequentemente do que se pensa, um papel 

decisivo, que pode variar segundo seu caráter mais ou menos estruturado, 

oficial ou oficioso, permanente ou ocasional (SOUZA e SILVA, 2004, p. 91). 

Ainda neste sentido, Tardif, Nóvoa e outros estudiosos, também destacam o 

caráter formativo da relação com os pares, por meio da objetivação dos saberes 

experienciais, o que, segundo ele, levaria a uma tomada de consciência pelo professor, 

de seus próprios saberes.  
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Cotidianamente, os professores partilham seus saberes uns com os outros 

através do material didático, dos “macetes”, dos modos de fazer, dos modos 

de organizar a sala de aula, etc. Além disso, eles também trocam informações 

sobre alunos. Em suma, eles dividem uns com os outros um saber prático 

sobre sua atuação. (...) Ainda que as atividades de partilha dos saberes não 

sejam consideradas como obrigação ou responsabilidade profissional pelos 

professores, a maior parte deles expressa a necessidade de partilhar sua 

experiência. As reuniões pedagógicas, assim como os congressos realizados 

pelas diversas associações profissionais, são mencionadas pelos professores 

como sendo também espaços privilegiados para trocas (TARDIF, 2002, 

p.53). 

Verificamos, em vários outros momentos deste estudo, que as professoras 

ressaltavam essa relação com seus pares na escola e seu caráter formativo com 

frequência.  Nessa direção, Pimenta (2012, p.25) destaca que a formação continuada na 

escola ganhou força, uma vez que aí se explicitam demandas da prática, necessidades 

dos professores para fazerem frente aos conflitos e dilemas da atividade docente. Essa 

concepção ultrapassaria, na visão da autora, a compreensão que se tinha de educação 

permanente e do papel da prática na formação de professores, configurando à formação 

continuada um status diferente de treinamento e capacitação. Transformar as escolas em 

comunidades de aprendizagem, nas quais os professores se apoiem e se estimulem 

mutuamente, constitui-se como uma das perspectivas defendidas por Zeichner (apud 

PIMENTA, 2012, p.31). 

Um fato interessante, relacionado a essa troca entre os pares aconteceu nos 

momentos que antecederam a entrevista inicial com a Profª Ivanise. Uma colega sua, da 

sala ao lado, trouxe para lhe apresentar um texto produzido por um aluno enfatizando a 

coerência e a criatividade, mas ainda com muitos problemas ortográficos. Ambas 

ficaram reconhecendo os avanços dele, independente das dificuldades e se esforçaram 

para ler juntas o texto da criança, que trazia muitas palavras aglutinadas, algumas 

omissões de letra, reproduções da fala e outros problemas ortográficos. As duas 

vibravam com as descobertas e tentativas de escrita convencional do aluno, repetindo 

várias vezes que ele estava avançando, que estava “indo muito bem”.  

Em momentos posteriores, ao longo das observações em sala de aula, várias 

situações evidenciaram esse movimento dos professores buscarem apoio entre si e 

fortalecerem essa rede de trocas no cotidiano da escola. A cena abaixo descrita nos 

aponta a importância e a representatividade dessas trocas. 

A Professora Ana Lúcia chegou à sala da Professora Ivanise no 

horário em que as crianças pegavam a merenda e voltavam para a sala.  
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Após nos cumprimentar, entregou à colega duas revistas daquele mês 

(Nova Escola e Construir Notícias) e disse que estava terminando de 

ler a que pegou emprestada com Ivanise na semana anterior. As duas 

travam o seguinte diálogo e nos inserem espontaneamente neste: 

Profª Ivanise:  –  Não precisa me devolver a outra, eu já li. Quando 

você terminar passe para A. (colega da sala ao lado, também do 2º 

ano) que ela lê e depois passa para L. (colega do 5º ano que no turno 

da tarde assume turma de 2º ano também).  [A professora Ivanise sorri 

para nós e complementa, inserindo-nos no diálogo: aqui é uma 

verdadeira “Rede Social”] 

Professora Ana Lúcia: – Aqui é assim, é um troca-troca. No 

depoimento que a gente fez para o PNAIC, a gente falou disso: da 

socialização entre os pares, porque a gente aqui faz muito isso e o que 

a gente ganha com isso, nem dá pra explicar! 

Pesquisadora:  –  Eu gostei do termo “Redes Sociais”. 

Profª Ivanise:  –  Mas é mesmo, a gente compartilha, curte, comenta... 

Pode até adicionar outros, não é? Basta querer! [risos das duas] 

(Trecho do Diário de Campo – Profª Ivanise, aula 32). 

Um aspecto que evidenciou-se como específico da entrevista com Ivanise, além 

da avaliação da formação na rede municipal, foi uma avaliação dos pares. Ao discorrer 

sobre os momentos institucionalizados de formação oferecidos na rede de ensino, um 

aspecto que levanta certa indignação na fala da professora refere-se às diferentes 

posturas assumidas por colegas, professores e professoras, em relação ao investimento 

pessoal na formação continuada. Nesses momentos, a avaliação dos pares é feita com 

ênfase na voz, tom irônico e expressão facial indicando desagrado, indignação. 

E a questão da formação, você sabe, tem grupo que se envolve, que 

busca. E tem grupo que não. Grupo que eu digo é de professores, 

colegas de trabalho. Uns buscam e outros não. Também é necessário 

você ter respeito por quem está ministrando a formação. Ter o respeito 

e explorar.  A gente via absurdos: professora fazendo as sobrancelhas, 

professoras lixando as unhas. Depois diz: Ah! foi o de sempre! Mas 

tem muita gente que não quer... Eu fico indignada quando alguém vai 

para uma formação e não quer: “Ah, o de sempre! Ah, eu já sei!”.   
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Ah! já sabe? E porque o teu aluno não aprende?  Isso eu incorporei de 

Ester Grossi: sabe! Então porque na tua turma ainda tem aluno assim, 

assim e assim? (Profª Ivanise) 

Tal avaliação que a professora faz funciona também como um referencial para a 

própria avaliação que faz de sua postura e de seu trabalho. Alguns teóricos, 

particularmente os afiliados à perspectiva do interacionismo sócio-discursivo pressupõe 

que no âmbito profissional pode ocorrer um processo de apropriação dos papéis sociais. 

O professor, então, “se constitui professor e se auto-avalia como professor, a partir, 

principalmente, da avaliação que faz de outros professores” (MAZZILLO, 2004, p. 

303). Segundo a autora, essa avaliação pode ocorrer não apenas ao se observar o outro 

em ação, como também em conversas sobre o trabalho, sobre a sala de aula, sobre os 

alunos, comuns na sala dos professores, em seminários, reuniões de equipe, enfim, 

quando os professores relatam suas experiências. Esses são momentos privilegiados de 

se estar em contato com diferentes estilos profissionais, que nos levam, segundo 

Mazzillo, a avaliar as ações dos outros.  

Os discursos estão sempre em contato com outros discursos e os deixam 

transparecer por intermédio do que Bakhtin denominou vozes sociais. De 

acordo com essa perspectiva, o sujeito vai se construindo discursivamente, ao 

longo dos anos, assimilando, pouco a pouco, vozes sociais provenientes de 

diferentes esferas ideológicas, o que não deixa de expressar uma posição 

avaliativa (MAZZILLO, 2004, p. 302). 

Na experiência da Profª Ivanise em relação à interação com os pares, surge a 

valoração do papel do coletivo nas decisões e trocas na escola, mas não deixa de 

evidenciar uma espécie de antimodelo do papel de professor diante das situações de 

formação e possibilidades de redimensionamento da profissão que estes momentos 

poderiam representar.  

Relação com a Proposta Curricular do Município 

As professoras fazem referência à proposta curricular do município em 

diferentes momentos da entrevista, como um norteador de suas práticas, mas também 

como um documento que respalda suas escolhas.  Nas observações em sala de aula esta 

relação com a proposta se evidenciou ainda mais claramente.  Há um reconhecimento da 

legitimidade do texto, ancorada na forma como foi construído, envolvendo diferentes 

atores sociais internos e externos à secretaria municipal de educação.  Tal envolvimento 

reforça por um lado o sentimento de pertencimento, no entanto não evita, por outro 
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lado, que as professoras façam suas adaptações ao prescrito, à media que desenvolvem 

suas práticas cotidianas, não desenvolvendo o que Michel de Certeau chamaria de 

consumo passivo. 

Antes de ter essa nova proposta, a gente já tinha uma... Essa de agora, 

foi construída com participação. O que aconteceu nessa? Ela 

contemplou todas as áreas. Houve um avanço. Mas quem eram os 

profissionais que estavam à frente da Secretaria de Educação? Foram 

os professores que fizeram parte da proposta anterior. A gente tinha da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental.  Eram separadas. E os 

desenhos, as ilustrações eram dos próprios alunos. (Profª Ivanise) 

A oralidade, de um tempo pra cá, ela vem tomando um espaço maior, 

não é? Porque ela está inclusa nas rotinas, principalmente na 

Educação Infantil.  Tá lá no eixo – também não se tinha os eixos, era a 

grade curricular, com aquele “xizinho” no que se deveria trabalhar, 

não é! É diferente do que hoje se tem uma proposta construída (Profª 

Ana Lúcia). 

A participação em diferentes momentos da construção da proposta e nos 

momentos que a antecederam  que sinalizam a forma representativa de tal construção – 

tanto dos docentes quanto da academia, através dos assessores por área do 

conhecimento –  é muito presente na fala da Professora Ivanise que, por atuar na rede de 

ensino há mais tempo, vivenciou esta construção histórica em seus detalhes. 

A gente montou, quando houve a construção do Perfil de Saída da 

rede, isso foi um documento importante, foi antes da Proposta, foi na 

primeira proposta da rede. Foi na gestão de Paulo Santana, quando 

eles fizeram a primeira proposta, porque essa é uma revisão, com 

adequações em termos de avanços que a própria educação teve ao 

longo dos anos.  A gente tinha os conteúdos separados, mas não tinha 

a visão de eixos como a atual proposta apresenta. A gente ia 

trabalhando sem atentar para isso e hoje a gente já observa que alguns 

objetivos ainda precisam ser contemplados, por isso quando a gente 

vai registrar, a gente às vezes coloca alguns objetivos que nem tem 

mesmo na proposta, porque ao longo do tempo a gente vai percebendo 
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algumas lacunas, do próprio dia-a-dia que é essa construção (Profª 

Ivanise). 

Veremos em outros itens de nossa análise que a percepção dessas lacunas ou a 

recusa de alguns elementos do documento se faz presente na prática de ambas as 

professoras. Isso nos leva a considerar que a produção de políticas de currículo não é 

um simples processo de formulação de textos curriculares seguida de implementação 

através do trabalho dos professores.  Sendo um discurso que representa o território das 

estratégias, segundo a perspectiva de Certeau, nas instituições escolares ocorre uma 

reinterpretação dos textos curriculares oficiais pelo trabalho do professor, releituras que 

produzem novos sentidos para esses textos.  Na passagem  de um  contexto prescritivo 

(legal) ao contexto da prática pode ocorrer a produção de novos sentidos ao que está 

escrito. 

Certeau aponta para as manipulações que o sujeito consumidor faz daquilo que 

não é o fabricante. Seria a “revanche” das táticas utilizadoras em relação ao poder 

dominador da produção, no distanciamento de seus usos. Sob esta ótica, no caso do 

consumo, Certeau diz que pode-se quase afirmar que a produção fornece o capital e os 

usuários, como locatários, adquirem o direito de efetuar operações sobre este fundo, 

sem serem seus proprietários. (CERTEAU, 1994, p.96) Embora a proposta tenha uma 

representatividade por ter sido elaborada de forma participativa/consultiva, isto não a 

isenta de ser, em última instância, um documento prescritivo cujo desfecho se deu por 

meio dos que fazem as estratégias, em seus arremates finais. 

Discutiremos adiante, o uso frequente da proposta do município como fonte de 

consulta em diversos momentos que observamos, por ambas as professoras, em 

situações diversas como: planejamento, registros em diário de classe, reuniões de estudo 

e discussões com os pares, escolha de livros didáticos (PNLD) e elaboração coletiva de 

projetos nos encontros de estudo quinzenais na própria escola. A consulta ou referência 

ao documento escrito nem sempre era harmônica. Diríamos que nessa vivência 

cotidiana do currículo os professores fazem mudanças e dão sentidos aos textos oficiais 

fazendo uso de suas experiências e concepções pessoais. 

Há, então, diferentes práticas diárias na  escola  em virtude da diversidade de 

seus sujeitos, suas condições materiais, sua autonomia na elaboração de seu currículo, 
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trajetória na docência e concepções didático-pedagógicas adotadas, crenças 

compartilhadas e limitações diversas. 

A  relação com a proposta, como um elemento norteador da prática reflete-se em 

outros aspectos importantes como a escolha e uso do livro didático, como veremos a 

seguir. Este também foi um aspecto destacado desde as entrevistas iniciais pelas 

professoras.  

Relação com o Livro Didático  

Chamou nossa atenção – embora não se constituísse como um núcleo de 

interesse ou temática diretamente estimulada na entrevista inicial –  que a relação com o 

livro didático emergiu na fala de ambas as professoras, configurando-se, também, como 

uma experiência de formação, a partir das vivências dos processos de escolha, dentro do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), na forma como foi realizada em 

diferentes momentos naquela rede de ensino. 

Outra coisa interessante, que tem relação com isso da concepção 

teórica é que o próprio MEC vem mudando, nos últimos anos, passou 

a ter um olhar diferente para os livros didáticos no decorrer dos  

últimos anos.  E por coincidência o CEEL passou a fazer parte da 

análise dos livros didáticos.  E eu sempre fui de analisar os livros, de 

explorar o manual. Faço muito isso com minha colega aqui do lado, 

que foi da época do GEEMPA comigo. O povo só vê o livro didático 

como sendo “O” livro didático. Esquece a riqueza que está lá no 

manual dos professores: outras leituras, outros textos, músicas, 

intertextualidade, interdisciplinaridade, tudo ali.  

Trabalhar os gêneros textuais... então você abre o livro de Geografia e 

você se depara com um poema; livro de Matemática você se depara 

com propagandas, livro de História e você encontra uma letra de 

música... Então eu costumo dizer: vou cansar minha beleza 

pesquisando, quando eu tenho uma fonte riquíssima, que são os livros 

didáticos? 

Em Camaragibe a escolha do livro didático não era unificada de 

gabinete, não. Havia discussões. Não era a secretaria de educação que 
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escolhia não! A gente fazia as pré-seleções e num consenso escolhia. 

A última escolha, o L.E.R., todos que estavam “com estrelas”, como a 

gente dizia antes, que foram mais votados, estavam de acordo com a 

perspectiva da Proposta Curricular da rede. . (Profª Ivanise) 

Embora se refira à realidade francesa, Chartier (2007) argumenta que o livro 

didático dá segurança às crianças e suas famílias.  Outro argumento é a comodidade e o 

conforto para o professor, porque trata-se de um material pronto para uso e induz a uma 

rotina de trabalho que economiza tempo (tanto de elaboração quanto de testagem de sua 

validade, clareza nas instruções e enunciados, etc), dando ao professor mais 

disponibilidade para as crianças durante o tempo da aula, observando as dificuldades e 

desempenhos individuais (2007, p.154). A autora ressalta que hoje, muitos professores 

utilizam outros suportes adicionais além dos livros didáticos, fotocopiam baterias de 

exercícios provenientes de outros livros, mantendo, entretanto, o uso cotidiano de um 

determinado livro didático (p.160). 

Seguindo a perspectiva de Chartier (2007) há dispositivos pedagógicos herdados 

pelos professores que são fortemente enraizados em sua prática porque têm valor 

pragmático e simbólico. Nessa linha, Frade (2010, p.41) destaca que a análise sobre 

efeitos de uma formação se relaciona com a compreensão que temos (ou não) sobre o 

papel que cumprem estes dispositivos no cotidiano. A professora ao  mencionar o 

processo de escolha dos livros didáticos em diferentes momentos na rede de ensino, 

dando ênfase ao papel ativo dos professores na análise destes e da clareza nos critérios 

utilizados (relacionados ao favorecimento do trabalho nos diferentes eixos do ensino 

elencados na Proposta Curricular) estabelece de forma indireta uma relação com os 

processos formativos que vivenciou ao longo da trajetória profissional, que lhe 

possibilitaram essa clareza.  Este elemento é melhor discutido na análise das entrevistas 

de autoconfrontação, em que a professora aponta mais elementos envolvidos neste 

processo.  

Outras experiências formativas que destacam 

O engajamento nas formações oferecidas pela rede de ensino é apontado pelas 

professoras em diferentes momentos das entrevistas. Citamos anteriormente o interesse, 

por exemplo, da Professora Ivanise em participar de todos os projetos de formação 

voltados às séries iniciais na rede de ensino, sinalizando para a importância que a 
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formação continuada adquire na construção profissional e no sentimento de 

pertencimento a um grupo profissional que encara uma atividade desafiadora:  

alfabetizar crianças num contexto adverso como o da escola pública.  

A participação nas formações institucionalizadas não apareceu como algo 

enfadonho, mas como um processo que mobiliza interesse das professoras. O 

movimento de autoformação e a participação em outros espaços formativos é destacado 

por elas como momentos significativos em sua trajetória profissional.  

Eu fiz alguns cursos, logo no começo da carreira. Outra coisa muito 

boa foi uma experiência num grupo focal, numa pesquisa da UFPE. 

Era do CEEL. Era sobre Argumentação. O convite surgiu pra nós, na 

formação, aí eu fui e levei outra pessoa daqui da rede, também. Fazia 

parte de uma pesquisa de professoras da UFPE que eram do CEEL. 

Mas por conta das minhas atividades eu perdi alguns, eram encontros 

mensais. Então lá foram discutidas atividades para aplicar na turma... 

Elas traziam materiais, a sequência didática era planejada para ser 

feita aqui. Mas no começo era muito difícil, porque eram textos 

completamente diferentes pra eles e era uma turma que não tinha a 

tranquilidade dessa minha de agora. Tinha uma certa tranquilidade, 

mas eu tinha alguns alunos que... tumultuava tudo.  Mas foi muito 

bom, a própria questão do envolvimento deles. Teve um texto muito 

bom que foi sobre a pipa, a questão do cerol, algo que era possível 

eles discutirem, eles levantavam questões. Foi muito bom. (...) Teve 

outra também: eu apresentei uma vez, num seminário, de socialização 

de experiências, A utilização de jogos na alfabetização, aí eu usei o 

Troca Letras e os desdobramentos que eu fiz em sala de aula, a partir 

desse jogo.  Porque o mesmo jogo, ele pode jogar várias vezes, mas 

com diferentes objetivos (Profª Ana Lúcia). 

Eu fui ao III Encontro Nacional de Educação, coordenado por Ester 

Grossi, que na época era deputada federal. Ela levou muita gente que 

por coincidência estava no GEEMPA (Profª Ivanise). 

A aproximação da academia é também um movimento interessante das 

professoras, que vai além da participação em pesquisas da universidade (UFPE).    
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Ambas demonstram interesses em investir mais na formação acadêmica, citam o 

interesse em fazer mestrado em Educação e Linguagem, voltado para o estudo da 

alfabetização.  No período em que finalizávamos esta pesquisa, as duas professoras 

participaram de processo seletivo para participarem da elaboração dos cadernos de um 

programa de formação de professores, elaborado pela equipe do CEEL-UFPE, tendo 

seus relatos de experiências publicados nos cadernos do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). A professora Ana Lúcia teve participação em 

programa televisivo (TV Escola) apresentando sua prática de sala de aula com uso de 

jogos voltados para a alfabetização, sua indicação foi feita por professora pesquisadora 

da UFPE a partir de seus relatos no PNAIC.  Ao finalizarmos nossa pesquisa, ambas as 

professoras já estavam comprometidas com novas pesquisadoras da mesma 

universidade. 

É interessante finalizar esta seção destacando que, conforme descrevemos, em 

diferentes momentos das entrevistas iniciais, as professoras mencionam os processos de 

formação institucionalizada, as contribuições dos pares (colegas contemporâneos na 

rede de ensino, em geral), aos autores a que tiveram acesso (muitos a partir das 

formações continuadas), reuniões pedagógicas, participação em cursos e pesquisas. O 

caráter formativo dessas situações não torna de menor importância o processo de autoria 

da própria prática, mas vincula tal autoria ao que vieram construindo em meio a estas e 

outras experiências ao longo da trajetória profissional. A professora Ivanise, por 

exemplo, cita sua experiência como técnica em um projeto de formação de leitores na 

rede estadual de ensino em que, tanto suas experiências anteriores (como professora e 

coordenadora na rede municipal de ensino) foram de importância reconhecida para o 

desempenho da função, quanto sua prática docente foi enriquecida com a experiência 

adquirida no referido projeto. 

 

3.2.  Observações do cotidiano de sala de aula da Professora Ana Lúcia 

Nesse momento do trabalho, dedicamos a atenção ao cotidiano das salas de aula, 

iniciando a discussão a partir de elementos que compõem a prática da Professora Ana 

Lúcia, para em seguida focarmos as especificidades da prática da Professora Ivanise. 

Posteriormente, nesta mesma sessão, articulamos os elementos comuns à essas práticas, 

correlacionando-os.  
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As observações na sala desta professora ocorreram ao longo do primeiro 

semestre, perfazendo um total de 35 aulas observadas. Em 25 aulas utilizamos 

audiogravação e em 10 aulas videogravação. Foram registradas atividades, 

minientrevistas e comentários diversos que a professora fazia, em diferentes situações, 

sobre sua prática e suas escolhas didáticas.  Em todas as aulas observadas e momentos 

de reuniões na escola utilizamos o diário de campo.  Para melhor situar os recortes e 

cenas apresentados ao longo do texto, indicamos, entre parênteses, a fonte do registro 

em questão. 

A turma era de 2º ano, composta por vinte e três crianças. Sete alunos da turma 

estavam dentro do perfil de escrita e leitura esperado para o 2º ano, no primeiro 

bimestre. Apenas cinco alunos da turma estavam dentro do perfil de produção de texto 

esperado para a série. Não havia estagiário de apoio para os alunos inclusos. 

A professora informou, no início de nossas observações, sua preocupação por ter 

ainda 8 alunos em hipótese pré-silábica de escrita e outros quatro alunos silábicos de 

quantidade, o que justificava sua ênfase maior no trabalho com a apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética. Em relação à leitura: 15 alunos não liam, 4 liam com 

pausas entre sílabas e 6 com pausa prolongada entre palavras. Nenhum aluno lia com 

fluência.  O diálogo abaixo aconteceu em uma reunião de colegiado, ocorrida no início 

do segundo bimestre e demonstra a angústia da professora Ana Lúcia em relação ao 

nível de sua turma. 

Ana Lúcia: - Eu tenho uma bomba aqui! [o grupo brinca]   

Professora lista os alunos faltosos, enquanto a diretora anota os dados 

e solicitações (chamada das mães).  A professora começa a expor: 

– Repetentes, tem um bocado -   8 repetentes, 1 aluna com distorção 

idade/série (11 anos – passou 4 anos sem estudar). 2 inclusas.   

Professor pede: - Solta a bomba agora! 

Ivanise:  – A bomba é essa! A quantidade de alunos repetentes que ela 

tem, fora esses casos de inclusos, distorção idade/série. Você vê que é 

um perfil bem diferente da minha turma. Concentrou tudo na sala 

dela! 
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Ainda tem o caso de R.A.. Ela foi minha aluna no 1º ano. Tem todos 

os indícios de que tem algum problema. Ela tem uma extrema 

dificuldade de aprender! É extrema mesmo! Eu conversei com a avó, 

que é quem mais cuida dela e avó disse que levou ao médico, que o 

médico disse que ela não tem nada, que ela é uma menina saudável, 

que tem muita é preguiça e que eu passasse muita tarefa pra ela.  Esse 

ano vem R.A. de novo pra mim, do mesmo jeito, com a mesma 

dificuldade. Pelo amor de Deus! Então marca uma consulta pra mim! 

[todos riem]. Então agora quem vai sou eu! 

Uma professora disse: - Ela foi minha aluna na educação infantil e a 

mãe me disse que ela tinha problemas, que tinha levado ao médico, 

mas não pegou o laudo. Ela fazia xixi na sala, não falava, não queria 

chegar perto da gente... 

Ana Lúcia: - Ela agora está interagindo mais, não é Ywanoska? Mas 

ela não aprende nada.  M. também... O pai disse que ele tem 

acompanhamento no AME
32

, mas desapareceu e não trouxe laudo 

nenhum... Olha aí as bombinhas. Agora eu quero deixar aqui 

registrado: já que a Prefeitura pede pra gente ter um olhar sensível... 

Ivanise intervém: - E outra coisa: sem nenhum estagiário? [fala em 

tom de indignação]. 

Ana Lúcia: - Pois é... vou apelar para esse olhar sensível também! E. e 

V. [alunas inclusas], vão ao banheiro sozinhas, lindas e 

maravilhosas... mas, do ponto de vista da aprendizagem elas estão 

sendo prejudicadas! Porque qual é o tempo que eu tenho pra estar 

junto de E. e de V. V, cognitivamente, ainda tem uma melhor 

condição, mas E. vai avançando a passos pra lá de lentos.  

Educação Especial está retrocedendo no município. Até as formações 

estão deixando muito a desejar. Eles entraram em contato com Rejane 

                                                 

32
 Instituição de atendimento em Saúde Mental do município. 
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Maia, mas ela não tem tempo. Mas o pessoal que está aí parece que 

não tem o pé no chão. 

A comunicação cotidiana entre professores inclui, de acordo com Rocwell 

(2007, p.28) um conjunto de noções, opiniões e conhecimentos que abarcam desde a 

reflexão sobre suas condições de trabalho até a interpretação das disposições técnicas 

recebidas.  

Em outro nível, menos público, os professores se comunicam trocando 

histórias de experiências passadas, situações engraçadas ou incidentes que 

acabam de acontecer em suas turmas.  Trocam informações práticas e 

reflexões próprias sobre o trabalho docente. Nos contextos particulares em 

que se encontram os docentes, vão reproduzindo múltiplas tradições e 

construindo concepções alternativas a aquelas propagadas desde o nível 

oficial. (ROCKWELL, 2007, p.28) 

Em termos de estrutura física, a sala da Professora Ana Lúcia, assim como as 

demais dessa escola, era ampla, bem iluminada e o mobiliário adequado ao tamanho das 

crianças.  Eram mesas individuais acompanhadas de cadeiras, que ao longo das 

observações foram agrupadas de diferentes formas, de acordo com a atividade planejada 

pela professora, como nos relatou. Na maior parte das vezes eram arrumadas em fileiras 

duplas de forma que as crianças trabalhavam aos pares.  Existiam quatro ventiladores 

grandes, dois na parede frontal e dois na parede de fundo. No final do primeiro semestre 

foi instalado um aparelho de ar condicionado. Próximo à porta ficava localizado o birô 

da professora, onde ela costumava deixar seu material de trabalho, pasta com diário de 

classe e caixa com lápis, apontador, canetas, borrachas e régua. Esse birô só era 

utilizado pela professora nos últimos minutos da aula, quando sentava para fazer o 

registro da frequência e dos conteúdos trabalhados na aula.  Em geral a professora 

circulava, durante todo o horário da aula, entre as bancas dos alunos e quando sentava, 

mesmo para lanchar, era entre eles. Observamos em todas as aulas que, com esse hábito, 

enquanto circulava pela sala, costumava observar e fazer intervenções individuais 

quanto à legibilidade, tamanho e traçado das letras, o uso do espaço da folha do caderno 

(pauta, margens), omissões ou trocas de letras, aglutinação e segmentação de palavras, 

organização do material em uso, etc. Mesmo quando não havia correções a fazer, tecia 

pelo menos um comentário ou elogio. 

Nossa entrada na sala de aula desta professora foi marcada pela sua explicação 

sobre nossa presença e logo em seguida vieram os esclarecimentos da professora, com o 

auxílio da turma, sobre sua rotina de sala de aula. A professora falou sobre a presença 
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de uma professora-pesquisadora, que iria ficar um tempo acompanhando as aulas na 

sala deles e pediu que nos apresentássemos à turma.  Nossa explicação girou em torno 

da necessidade de aprender um pouco sobre o trabalho de uma professora que ensina 

seus alunos a ler e escrever e por isso assistiríamos algumas aulas na turma deles. 

Explicamos que algumas vezes gravaríamos conversas com a professora deles ou 

explicações que ela daria à turma sobre as atividades.  Logo em seguida a professora 

compôs com, a turma, a agenda do dia e à medida que escrevia o que eles ditavam,  as 

próprias crianças iam explicando em que consistia cada atividade prevista. 

Profa.: Vamos ajudar Ywanoska a entender como é que organizamos 

nossa agenda do dia e quais as atividades que sempre fazemos, ok! [à 

medida que escrevia no quadro, iam surgindo as explicações, por parte 

das crianças]. 

Oração [professora escreve] 

Aluna- “Pode ser no pátio ou na sala. Hoje foi no pátio” 

Roda de Conversa  

 Aluno –“ mas não é uma roda não. é quadrado,  do jeito  da sala 

[referindo-se à posição das cadeiras na sala e aula] 

Atividade   

Alunos se alternam: – “do livro”... “ou senão do caderno...” “às vezes 

é jogo, né tia?” 

Intervalo  

Muitos dizem: “lanche e recreio”. 

História – 

Aluna que fez a primeira explicação: “A tia lê”. Outra aluna: “todo dia 

ela lê história pra gente”; 

Atividade  

 Aluno que não havia falado ainda “De casa ou então de classe 

também!” 

O que achou da aula?  

Aluno que não havia falado ainda: “É pra dizer se gostou ou se não 

gostou” Outra complementa: “Também pra dizer o que mais gostou, a 

tarefa melhor que achou...” 
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Desde o primeiro dia de observação, a professora fez questão de nos deixar à 

vontade em seu espaço de trabalho e nos situar em relação à sua prática e o que estava 

trabalhando.  Pegou em seu armário a Proposta Curricular de Camaragibe e o livro 

didático de Língua Portuguesa e nos apresentou.  Foi mostrando como organizava seu 

trabalho, folheando seu caderno de planejamento e destacando atividades e sequencias 

didáticas que havia desenvolvido naquele ano. O caderno, muito organizado, trazia 

planejamento dia após dia, lembretes, atividades que iria desenvolver, detalhamentos do 

que propunha para cada dia. Além disso, tinha colado em algumas folhas: pautas de 

reuniões, textos, comunicados dos encontros de estudos quinzenais, todos com 

anotações, grifos com marca-textos ou sublinhados. 

“Você vai ver que meu foco principal agora tá sendo a apropriação do 

SEA [usa esse termo], eu tenho usado muito os jogos do CEEL, 

atividades que eu faço além do livro didático, que já é muito bom, mas 

eu complemento”.  

Pudemos observar que seu exemplar da Proposta Pedagógica era utilizado no seu 

cotidiano. No componente curricular de Língua Portuguesa, haviam vários grifos feitos 

por ela, destaques com marcador de texto colorido, observações a lápis nas bordas, itens 

destacados com asteriscos ou pontinhos, em que chamavam a atenção para a 

necessidade de encontrar atividades que contemplassem aquele eixo/item marcado.  Não 

observamos sinais como estes, de intensa exploração do material, nas páginas dedicadas 

aos demais componentes curriculares, que recebiam alguns poucos grifos e não 

contavam com os registros e observações presentes nas páginas do componente LP.  

Observamos ainda que no caderno de planejamento da professora havia destaques que 

mencionavam páginas da Proposta que mantinham relação com o trabalho planejado. 

À medida que ia folheando o caderno de planejamento e comentando as 

atividades e sequências didáticas que vinha desenvolvendo e a que objetivos atendiam, a 

professora fazia a relação destas à Proposta, às possibilidades, variações e diferentes 

alcances conforme o nível em que as crianças se encontravam. A professora estabelecia 

uma relação entre a diagnose e o mapeamento, mostrando-nos que assinalou aqueles 

que necessitavam de um maior investimento. 

Esse foco em Língua Portuguesa se evidenciava nos estudos e leituras frequentes 

que a professora fazia da Proposta, nesse componente curricular específico, destacando 
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em momentos diversos, os eixos ali contemplados e sua relação com o trabalho 

desenvolvido em sala de aula e suas buscas. 

 

Elementos da rotina da sala de aula da Professora Ana Lúcia 

Como já abordado, já no início das observações pudemos perceber que a rotina 

de sala de aula desta professora era bem sistemática e seguia um planejamento prévio 

monitorado e reavaliado por ela diariamente.  Isso permitia que a professora, em 

diversas situações tecesse comentários sobre as atividades planejadas, durante os 

intervalos, em conversas conosco e com seus pares na escola. Em relação a estes, o 

contato mais estreito era particularmente com as outras duas professoras de turmas do 2º 

ano e com um professor do 5º ano que lecionava também em uma turma de 2º ano no 

turno contrário (o professor costumava dizer que se “nutria” com as experiências das 

colegas).   Este grupo tinha um movimento de socialização de atividades planejadas, 

troca e empréstimos de materiais relacionados à prática pedagógica (revistas33, livros, 

CD’s e DVD’s).  Costumavam brincar com esse hábito, chamando-o de “tráfico 

cultural” ou “rede de formação dos corredores”.  Situações desta natureza nos 

evidenciam o investimento dos professores em buscar articular, em diferentes espaços 

de interlocução, neste caso com seus pares,  seus saberes e experiências, de modo a 

favorecer a construção de conhecimentos diretamente relacionados ao cotidiano de suas 

salas de aula. Este processo de formação é tão informal e sutilmente integrado à trama 

social da escola, como destacam Rockwell e Mercado (1986, p.151), que é difícil 

distingui-lo no fluxo cotidiano, composto de numerosas pequenas trocas entre 

professores, de consultas e reflexões que se incorporam às decisões diárias sobre o 

próprio fazer pedagógico. 

Em relação ao cuidado com o planejamento e uso do tempo, as constantes 

interrupções externas incomodavam bastante a professora.  Eram frequentes as 

solicitações de secretaria e direção – com perguntas, entregas de material ou informes 

para os quais a assinatura em livro de protocolo se fazia necessária –, mães ou pais de 

                                                 

33
 A professora Ana Lúcia era assinante de Revistas como Nova Escola e Construir Notícias – ambas 

direcionadas a docentes do Ensino Fundamental – e fazia um  rodízio de empréstimos destas com esse 

grupo de colegas, que traziam para esse movimento de trocas outros elementos como: filmes, músicas, 

livros de literatura infantil, sugestões de atividades e fichas de exercícios 
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alunos que vinham trazer algum comunicado ou atender a alguma solicitação da escola 

e aproveitavam para conversar com a professora a respeito de seus filhos, merendeiras – 

com contagem de alunos e chamadas para a merenda que tinha um horário muito 

variável – agentes de saúde para retirar os meninos da sala para avaliações de saúde, 

análise de cartão de vacina e escovação de dentes – sendo esta última semanal, mas 

variando muito quanto ao horário.  Em algumas aulas a professora chegava a contar 

quantas vezes foi interrompida e a comentar: 

Assim não há planejamento que suporte! Hoje foram 9 interrupções!  

Eu acho isso uma falta de respeito ao trabalho do professor. Você se 

planeja, organiza seu tempo, prevê uma sequência nas atividades que 

são interligadas, mas essa desorganização atrapalha tudo.  Por que não 

juntam todos os avisos, documentos, protocolos pra assinar e deixam 

tudo para o intervalo ou os minutos finais da aula?  Eu canso de falar 

isso nas reuniões, mas tinha que ser um movimento do grupo! dois ou 

três falando não resolve [apontando para as salas de seus colegas 

acima citados, que junto com ela faziam muitas reivindicações nas 

reuniões para facilitar o trabalho pedagógico.]  (Diário de campo -  

aula nº 09) 

De acordo com Rockwell e Mercado (1986, p. 145), a observação em sala de 

aula mostra que nela ocorrem coisas inexplicáveis no âmbito da própria sala. As ações e 

as prioridades dos professores, as respostas das crianças e as múltiplas interrupções 

cotidianas remetem, constantemente, ao que se encontra mais além das quatro paredes 

da sala. Desse modo, as autoras destacam a importância de se olhar a escola, para 

acessar mais elementos que ajudem na compreensão da prática docente. 

Após alguns dias, pudemos confirmar com as observações que a professora 

seguia um ritual diário: os registros no diário de classe eram feitos por ela sempre ao 

final da aula, às vezes de pé mesmo, em frente à sua mesa.  Em geral, nesse momento, 

analisava seu caderno de planejamento, consultava a Proposta Curricular do Município, 

marcava algumas coisas no caderno  e fazia anotações no diário ou em folhas avulsas 

entregues pela direção enquanto aguardavam a chegada dos diários de classe, que só foi 

enviado pela secretaria de educação em meados de maio.  Um dia estimulamos a 

professora a falar sobre essa prática e ela comentou que gostava de verificar o que tinha 
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conseguido fazer e checar se não estava se distanciando da proposta. Além disso, 

precisava rever a linguagem em que estavam descritos os eixos de ensino e os objetivos 

a serem alcançados.  Em uma das aulas, antes de iniciar o registro do diário (e a 

consulta ao seu caderno de planejamento), ainda enquanto chamava as crianças uma a 

uma para verificar se copiaram corretamente a tarefa de casa, a professora nos diz com 

expressão de satisfação: 

Esses registros de aula... se você perder um, é uma complicação. E o 

pior é que vamos ter que passar depois tudo isso a limpo – mostra-nos 

que está anotando em folhas – o diário de classe não havia chegado 

ainda e destacava que já estavam no início do mês de maio. Eu 

também gosto de verificar o que fiz, se deu certo, se contemplei os 

objetivos propostos... enfim, se não estou fugindo à Proposta 

Curricular. (...) O bom é que eu consigo concluir tudo o que começo!  

Com todas essas interrupções, mas eu dificilmente não consigo 

concluir. Você vê que eles são agitados, mas eles concluem tudo o que 

começam! Isso dá um certo alívio para mim!  (trecho de 

minientrevista – final da aula 06) 

A partir da observação sistemática e da imersão na sala de aula da Professora 

Ana Lúcia, com o uso da metodologia anteriormente explicitada, foi possível, num 

movimento de pré-análise, mapear as atividades desenvolvidas em sua rotina e a 

quantidade de aulas em que apareceram, de forma que pudéssemos pensar na 

organização de sua prática nos diferentes eixos de ensino da língua portuguesa.  Essas 

categorias, como já salientado, não foram levantadas a priori, mas resultaram da 

utilização de recursos da análise de conteúdo para serem localizadas e mapeadas. 

Apresentaremos a seguir como os objetivos e eixos do ensino de Língua Portuguesa 

eram contemplados em sua rotina. 

Atividades voltadas para a Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética: 

Observamos que a apropriação do SEA era o foco central das atividades 

desenvolvidas em sala de aula pela professora, que chegou a nos colocar explicitamente 

esta preocupação.  A professora tinha clareza quanto à hipótese de escrita de seus alunos 

e buscava fazer intervenções especificamente voltadas para essas particularidades. Em 

diversos momentos observamos a realização de atividades diferentes acontecendo em 
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um mesmo momento, organizadas segundo as necessidades dos alunos. Em outros 

momentos a atividade desenvolvida era a mesma, no entanto a professora fazia 

intervenções, ampliações e desdobramentos das atividades propostas, em função das 

hipóteses de escrita em que as crianças se encontravam ou de alguma dificuldade 

específica de uma ou mais crianças da sala.   

Essa preocupação se evidenciava no seu caderno de planejamento, que sempre 

trazia delimitado o que iria propor a um determinado grupo e o que faria 

simultaneamente com o outro (nas observações do caderno da professora havia em 

algumas aulas, inclusive, o registro do nome das crianças a quem a atividade planejada 

estava direcionada). A rotina semanal da professora contemplava pelo menos uma 

atividade diária voltada para a apropriação do SEA. Dentre estas, as mais frequentes 

foram: exploração do alfabeto; identificação de letra inicial e letra final – sílaba 

inicial/sílaba final, atividades com rimas, formação de palavras a partir de sílabas 

dadas/ordenação de sílabas para formar palavras; escrita de palavras (ditado/auto-ditado, 

texto lacunado, cruzadinhas), entre outras. 

Em relação à organização da turma para tais atividades a professora falou, em 

uma minientrevista,  no intervalo de uma das aulas em que formou dois grupos para a 

realização de uma atividade: 

Dividi em dois grupos. Ali são os alfabéticos. Com eles eu já estou 

iniciando algumas regularidades – fr, pr, gr ... – Por isso com eles eu 

fiz o ditado. Enquanto isto, o outro grupo copia do quadro uma 

atividade de completar  as lacunas nas palavras com a sílaba correta, 

que é uma tarefa que eles já fazem com autonomia, olhando a 

imagem, claro. Por sinal, sou péssima desenhista (risos). Depois eu 

inverti e fiz ditado com estes, enquanto os outros verificam entre eles 

se escreveram certo as palavras, antes que eu chegue pra corrigir. É 

difícil trabalhar essa heterogeneidade, mas com uma base, com clareza 

do que intervir a gente vai tentando.(Trecho de minientrevista - aula 7) 

Em outra aula, a professora trouxe um trecho da música que cantava diariamente 

com eles na Hora da História. O texto, digitado numa ficha, foi colado no caderno das 

crianças, que iriam preencher as lacunas com as palavras que faltavam. Como auxílio, 
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ao final da ficha, as palavras encontravam-se misturadas para serem localizadas e 

reescritas em seus devidos lugares na letra da música. 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Texto lacunado (copiado na íntegra do original entregue às crianças em um 

quarto de folha de papel ofício) 

 

Observamos ainda o uso de fichas de exercício fotocopiados com propostas 

diferenciadas de atividade, que a professora costumava utilizar com um grupo enquanto 

trabalhava intervenções mais específicas com outro. Explicou-nos que eram atividades 

simples, mas que eles podiam fazer com autonomia e gostavam porque era diferente do 

habitual, assim ela conseguia tempo para intervir com o grupo pretendido sem que os 

demais se dispersassem. Quando perguntamos como teve tal ideia, ela respondeu 

sorrindo:  

“Ah, minha filha! Anos de praia [referindo-se ao tempo de experiência 

profissional] e muitas experiências que as colegas me passam. Uma 

coisa é dizer “trabalhe de forma diversificada” como a gente escuta 

nos discursos por aí, outra coisa é se virar nos trinta e fazer mesmo na 

sala. Eu sempre busco aprender com quem está conseguindo fazer. 

Tanto aqui quanto na outra escola” (Trecho de minientrevista - aula 

8). 

O uso de jogos diversos voltados à alfabetização era também frequente. A 

professora inclusive dispunha, em seu armário, de uma caixa de jogos produzidos pelo 

CEEL e distribuídos pelo MEC, com os quais tinha um grande zelo. Em uma das 

minientrevistas chegou a dizer: 

 “Não deixo na mão de estagiárias que ficam na sala quando eu 

preciso me ausentar, porque é um material riquíssimo e elas deixam os 

meninos usarem de qualquer jeito, perdem peças, misturam tudo. Eles 

E AGORA  __________ GENTE QUE A HISTÓTIA 

____________? 

UMA HISTÓRIA BEM ____________  

_____________ PALMAS QUEM ______________. 

 

BONITA – TERMINOU – BATA -  MINHA – 

GOSTOU 
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mesmos (os alunos) já sabem que só é pra usar comigo, porque não é 

um brinquedo, simplesmente! É um recurso didático, requer clareza 

no uso, não é?” (trecho de minientrevista – Profª Ana Lúcia - intervalo 

da aula 8). 

 Em outro momento, no intervalo da merenda, após duas rodadas de jogos – 

Bingo da letra inicial e Troca letras, a professora destacou: 

Esses jogos são muito ricos. Possibilitam que você jogue de várias 

maneiras, com objetivos diferentes.  Eu até apresentei na socialização 

de experiências um relato do uso do troca letras em minha sala. E 

ainda tem os desdobramentos, que você pode fazer depois do jogo. 

(Registro do Diário de Campo - Aula 3) 

Em outras aulas, sobre o jogo (Dado Sonoro) e o desdobramento de escrever no 

caderno as palavras de sua cartela, a professora comentou: 

 Eu uso os jogos de forma diversa. Por exemplo: depois que eles 

localizam as palavras [figuras que as representam] eu peço que tentem 

escrever as palavras mesmo que localizaram. (Trecho de 

minientrevista - Aula 4) 

No caso dela (refere-se à uma aluna silábica-alfabética), me 

surpreendeu ela já ter convertido de letra bastão para letra cursiva. 

Então a partir do jogo eu já consigo outra coisa (Registro do Diário de 

Campo - Aula 3). 

A respeito do uso de letra de imprensa maiúscula e de letra cursiva, a professora 

me esclareceu numa minientrevista que sempre dividia o quadro ao meio e escrevia a 

mesma atividade com os dois formatos de letra, porque tinha muitos alunos ainda que 

não conseguiam traçar letras cursivas. Observamos nas aulas que a organização do uso 

do quadro sempre repetia o mesmo formato: primeiro a atividade escrita em letra de 

imprensa maiúscula (letra bastão na fala da professora) e do outro lado a mesma 

atividade era escrita em letra cursiva. Em uma das aulas, comenta sobre a grande 

dificuldade de alguns alunos na grafia das letras, enfatizando a necessidade de 

sistematização, de escrita do alfabeto. Em mais de uma aula observada a professora 
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lembrou às crianças que deviam se esforçar para escrever com letra cursiva. Comenta 

com as crianças: 

Professora -  Que letra é essa do livro? 

Aluno – de máquina, de “impressa” 

Professora – Isso mesmo! De imprensa! Tem minúscula e tem 

maiúscula. São as letras da maioria dos livros, revistas, jornais, 

propagandas... 

Aluno – É! tem que aprender, né tia? 

Professora – Exatamente! Precisamos aprender a ler também esse tipo 

de letra e não só a de imprensa maiúscula, que a gente chama de letra 

bastão ou letra de forma. 

Aluna 2 – E ler letra de mão, né! 

Professora – Isso mesmo, T. A que a gente chama letra de mão é a 

letra cursiva. É por isso que tem aqui as  quatro formas em que o 

alfabeto é escrito [aponta para o cartaz na sala com o alfabeto 

minúsculo e maiúsculo em letra de imprensa e letra cursiva, 

respectivamente].  Agora é preciso prestar atenção! muitas crianças 

ficaram sem acompanhar a tarefa, por falta de atenção. (Trecho dos 

registros do Diário de campo – aula 12). 

Em outra aula: 

 “Gente, já estou avisando que depois do recesso só vou escrever no 

quadro com letra cursiva, por isso eu já estou fazendo questão de 

usar.” (Registro do Diário de campo da aula 23) 

Em muitas situações, a professora solicitou que as crianças escrevessem no alto 

da página do LD: Classe (sinalizando que trata-se de atividade de classe) e a data. No 

final da página era solicitado, até com mais frequência, que as crianças escrevessem seu 

nome completo, contando com o auxílio do crachá para isto. Em geral solicitava que o 

nome fosse escrito em letra cursiva. Comentou em uma aula, baixinho ao meu lado: “Eu 

estou insistindo nessa tecla de escreverem o nome completo. Acho importante e ainda 

aproveito para frisar o uso de letra maiúscula”. 

Além dos jogos distribuídos pelo MEC, haviam ainda os que eram produzidos 

pela docente ou reinventados a partir de experiências relatada pelos pares (de ambas as 
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redes onde trabalhava). Presenciamos várias situações dessa natureza, como por 

exemplo o bingo de letras, de palavras, palavras escondidas ou misturadas para serem 

encontradas e lidas, o “Ditado maluco”, em que a professora escrevia no quadro várias 

palavras relacionadas à história lida naquele dia, para que eles lessem. À medida que 

sorteava uma palavra, a professora a apagava do quadro para que eles escrevessem no 

caderno. Dava alguns segundos para que eles tentassem visualizar a escrita das palavras 

para então apagar. A atividade era vivenciada pelas crianças com muita euforia.  Em 

alguns momentos de uso de jogos, a professora comentava que gostava muito de trazer 

atividades mais lúdicas, que isso motivava mais as crianças. Algumas dessas atividades 

ela situou como introduziu em sua prática: 

Eu uso muito o bingo, até mesmo quando trabalhava com a Educação 

Infantil, porque as regras são basicamente as mesmas e você pode 

fazer uma infinidade de variações. Sempre que tem socialização de 

experiências eu gosto de ver os jogos produzidos, porque vai te dando 

mais ideias, como foi esse do Chicotinho Queimado
34

. 

O Eixo Leitura e as atividades mais frequentes 

No que se refere ao trabalho com a leitura, diariamente, na rotina da professora, 

eram contempladas atividades que envolviam leitura de palavras, frases, parlendas e 

letras de músicas que as crianças conheciam, atividades estas que aconteciam tanto 

individualmente quanto de forma coletiva (no quadro, cartazes, fichas). Em todas as 

situações lúdicas de leituras observadas, havia alguma abordagem posterior da escrita e 

da leitura de palavras relacionadas ao que havia sido vivenciado. A imagem a seguir 

mostra uma atividade em que as crianças foram convidadas a escrever e depois a ler 

fichas com os nomes de personagens de um texto trazido no LD de Língua Portuguesa 

(O baile, de  Mary França e Eduardo França), lido pela professora e dramatizado por 

eles, após a exploração oral de sua compreensão.  As crianças, convidadas 

individualmente a escrever o nome do personagem (animal) teriam também que 

procurar outro nome nas fichas escritas pelos colegas. 

                                                 

34 O relato desse jogo feito pela Profª Ana Lúcia,  consta em uma publicação do MEC, nos cadernos do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa – PNAIC, produzido pela UFPE/CEEL e para o qual  a 

professora foi selecionada para apresentar seus relatos de experiências na alfabetização. 
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Uma atividade que nos chamou a atenção, pela sua frequência diária, foi a leitura 

literária feita pela professora para as crianças. A esse momento a professora chamava 

Hora da História, mas só tomamos conhecimento disto nas observações, uma vez que na 

entrevista inicial se referiu a leitura deleite. Tal atividade, presente em 75% das aulas 

em que as atividades se desenvolveram na sala (não contabilizamos neste cálculo os 

dias de observação em que a rotina foi diferente em função de eventos no pátio, dias 

festivos e dias de realização das diagnoses bimestrais). A seguir descrevemos um dos 

momentos de realização de tal atividade. 

Após o registro da agenda, iniciou o trabalho com a leitura do livro 

Onde está meu travesseiro, de Ana Maria Machado. Estimulou as 

antecipações, falou sobre a autora. Os alunos entraram em um clima 

de curiosidade e atenção. Duas meninas lembraram que a professora já 

tinha lido livros “dessa mulher” para eles. O texto era rimado e alguns 

alunos achavam engraçadas as rimas. A leitura era feita com voz 

pausada, gradativamente ia mostrando as ilustrações. Fazia pausas 

para estimular as inferências, fazia suspense, eles se empolgavam e 

lançavam hipóteses. A professora dizia que estava pensando em deixar 

o final da história para segunda-feira (era uma sexta-feira). Eles se 

inquietaram com o suspense e a professora nos perguntou, em tom de 

brincadeira: “eu deixo ou eu conto onde está o travesseiro?” Após o 

suspense, concluiu a história e as crianças aplaudiram.  Avaliou com 

eles aquele momento, o que acharam da história, confrontou as 

hipóteses que surgiram com o desfecho da história. Foi para o quadro, 

e pediu que as crianças a ajudassem escrever as letras iniciais de 

palavras que apareceram no texto (nome de personagens, objetos, etc.) 

Prosseguiu então com seu trabalho rotineiro de reconhecimento de 

letras do alfabeto e palavras iniciadas por cada uma, pedindo, ao final, 

que eles verificassem se faltou alguma letra. (trecho do Diário de 

Campo – registros da aula 5) 
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A professora comentou ao final da aula, que esse livro faz parte do acervo do  

PNLD Obras Complementares
35

, da outra escola em que leciona (Prefeitura de Recife). 

Enfatizou: “São obras riquíssimas! Tenho selecionado muitas delas que trabalho na 

turma de lá e na daqui. Também pego os da biblioteca daqui emprestados, e leio aqui e 

lá... é uma permuta constante.” Presenciamos esses momentos de escolha, em que 

separava os livros que pretendia usar na semana seguinte e ainda para ler com 

antecedência e se planejar para o uso do livro em sala, como nos informou. 

Em diversas situações da Hora da História, foi comum observarmos que além de 

explorar as estratégias de leitura, a professora buscava, invariavelmente, o resgate de 

conhecimentos prévios dos alunos em relação a aspectos diversos que servissem para 

contextualizar o livro que seria lido e relacioná-lo a outras experiências de leitura 

vivenciadas em sala de aula. O extrato do registro de aula a seguir, ilustra, por exemplo, 

uma situação em que a professora resgatou com os alunos o que é e para que servem as 

ilustrações em um livro, refletindo com eles sobre possibilidades diversas de ilustrar 

uma obra. No início da aula a professora havia nos apresentado o livro, informando que 

havia comprado para seu acervo pessoal, na Feira Bienal do Livro em Recife.
36

 

Profª - O livro de hoje é O Zoológico de Papel, de Tatyana Belinky e 

as ilustrações são de Josué França.  O que são ilustrações? 

Aluna 1 – Os desenhos! 

Profª -  E por que será que tem esse título? 

Aluno 1 – Fala de animais! 

Profª – Ah! Fala de animais... E como é que a gente sabe? 

Aluna 2 – Porque é zoológico, então... tem animais! 

Ao iniciar a leitura um aluno intervém com entusiasmo: 

Aluno 2 – É de rima! 

                                                 

35
 Programa Nacional do Livro Didático – Obras Complementares, É um programa o MEC que seleciona 

e distribui livros infantis às escolas públicas para turmas do ciclo de Alfabetização. É composto por cinco 

acervos, cada um com trinta obras diferentes que contemplam as diversas áreas do conhecimento 

(Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos).  

36
 As redes de ensino em que trabalha estimulam a participação dos professores, oferecendo-lhes bônus 

para a aquisição de livros de sua livre escolha. 
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Profª – Isso!  B. já percebeu que é um livro que tem rimas [a 

professora continua com a leitura, de modo que os alunos passam a 

completar a rima, que é sempre o nome de um animal, ilustrado ao 

lado do texto]. 

Outra aluna intervém: 

Aluna 3 – Olha! Os bichos... é de papel!” 

Aluno 1  - É mesmo! Que onda! Os desenhos são feitos de papel! 

[Diante da percepção da turma de que as ilustrações do livro eram 

feitas de papel – origamis – a professora, ao concluir a leitura da 

última página, pergunta a todos: - E agora? já sabem porque o título 

do livro é Zoológico de Papel? 

Várias crianças:   – Porque os bichos são feitos de papel! 

Profª – Muito bem! Porque as ilustrações são feitas de dobraduras de 

papel, que a gente chama também de origami.  É diferente, não é?  Eu 

já trouxe aqui outro livro com ilustrações diferentes, lembram? Qual 

foi? 

Várias crianças: - de massa! 

Profª: - Isso mesmo! Nós já vimos livros com ilustrações de massa de 

modelar, com desenhos, com pinturas e agora com dobraduras de 

papel.  Alguns misturam desenhos e colagens ...Viram que tem muitos 

jeitos diferentes de fazer ilustrações. 

Termina o momento da aula (Hora da História) com a música que 

cantam rotineiramente ao final desta atividade. (Trecho de registro do 

Diário de Campo - aula 6) 

 

Alguns livros escolhidos pela professora eram lidos em mais de um dia, sempre 

naquele mesmo horário dentro da rotina diária.  A exemplo disso, destacamos a leitura 

protocolada que a professora fez do livro Os Três Mosqueteiros.  

Explicou de início, o que era um ‘mosqueteiro’. Informou que era a 

primeira vez que trabalhava com aquele livro. Apresentou o livro às 
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crianças, explicando que era uma história de outro país, distante do 

Brasil, a França. Por esse motivo alguém precisou fazer a tradução: 

“Alguém precisou ler em francês e escrever em português, que é nossa 

língua, pra gente entender a história. Por isso, aqui embaixo do nome 

do autor temos o nome do tradutor, que é essa pessoa que traduziu pra 

gente ler e entender”.  

Por tratar-se de um texto com muitos detalhes a professora leu 

fazendo pausas e lançando questões para verificar se as crianças 

estavam compreendendo. Ao interromper a leitura, informou a eles 

que lembrassem, no dia seguinte, que a história parou com a chegada 

de D’artagnan (personagem principal) à Inglaterra. 

Iniciando o segundo momento da história, a professora resgatou com 

as crianças o que havia contado no dia anterior, detalhes da história 

até o ponto onde parou.  Todas as crianças participaram euforicamente 

desse momento.  

A professora estimulou antecipações e inferências a partir do que 

ouviram no dia anterior. À medida que ia lendo a história, fazia pausas 

para estimular as crianças a articular as informações, associar 

personagens e resgatar o enredo. Encerrou o capítulo lido com vários 

questionamentos sobre qual seria o desfecho da trama. Sinalizou que o 

personagem principal agora estava de volta a Paris e as crianças 

lembram que é na França. Deixou uma atmosfera de suspense e disse 

que a história seria concluída no dia seguinte.  

Ao iniciar a última etapa da leitura do livro, resgatou mais uma vez a 

história e prosseguiu. Diante do vocabulário mais rebuscado, fazia 

pausas e repetia, algumas vezes, o trecho lido utilizando sinônimos. 

Em outros momentos buscava com as crianças a compreensão de uma 

palavra desconhecida a partir do contexto em que estava inserida. 

Explorou o clímax da história e a compreensão que as crianças 

tiveram. Com a ajuda destas foi fazendo uma síntese e caracterizando 

os personagens e suas participações na trama. O desfecho foi então 
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apresentado às crianças com tom de suspense e participação destas. 

(Diário de Campo – Síntese de Registros das aulas 9, 10 e 11) 

Em outra ocasião, durante uma Roda de Conversa que antecedeu a Hora da 

História, a professora explorou com as crianças o que eram ‘personagens’. Só duas 

crianças responderam e ela então começou a citar personagens conhecidos das crianças 

Profª - Cinderela, Branca de Neve, Pinóquio, Dartagñan, são 

personagens que vocês conhecem... Que outros a gente pode lembrar? 

Crianças: [falando quase ao mesmo tempo] - Mônica, Cebolinha, 

Cascão, Magali, Mickey, Adão e Eva... 

 A professora começou a tirar os fantoches de dedo do bolso de um 

avental. Quando tirou o lobo e a vovó as crianças descobriram, de 

imediato, que tratava-se da história de Chapeuzinho Vermelho. Nesse 

dia, a professora só manuseou os fantoches e as crianças contaram a 

história. Em um dado momento, uma criança percebeu que não havia 

o personagem do caçador e a professora pediu que eles arranjassem 

uma solução para o desfecho da história. Uma aluna sugeriu que a 

mãe de Chapeuzinho matasse o lobo e salvasse a menina e a avó. A 

sugestão foi acatada pelo grupo que finalizou a história e a professora 

pediu aplausos para todos.   

Após a história, a professora começou a explorar as partes principais, 

localizando com eles o início da história, a complicação e o desfecho. 

Perguntou quem era o vilão. Algumas crianças responderam que era o 

lobo. 

Profª – Por que o lobo é o vilão? 

Aluna 1 – É um ladrão! 

Profª – Vilão é só quem é ladrão? 

Aluna 2 – Não! é quem faz o mal! 

Outras crianças – é o malvado da história! 

Profª – Isso mesmo!  Agora vou precisar da ajuda de vocês no 

trabalho com o alfabeto: eu vou dizer algumas palavras da história de 
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hoje e vocês vão me dizer a letra que começa, então eu registro no 

quadro. Depois a gente verifica se falta alguma do alfabeto.  Segue 

com o trabalho do alfabeto e para completar todas as letras utiliza 

nomes de pessoas com Y, W e K.  Quando pronuncia “história” quase 

todos respondem que começa com H e a professora parabeniza a 

turma. 

Observamos outras situações em que as crianças assumiam a narração da 

história, particularmente dos contos de fadas. Essa perspectiva, defendida por Chartier, 

Clesse e Hébrard (1996, p.22) como oportunidades de vivenciar atos de leitura, dos 

quais a aprendizagem necessita, é particularmente importante para crianças a quem não 

são transmitidos pelas famílias o que os autores chamam de gestos sociais de leitura. A 

esse respeito a professora comentou: 

Acho importante que eles contem, porque organizam o raciocínio, a 

questão da sequência dos fatos, da linguagem. Não sei, mas acho que 

isso ajuda na hora de organizar as ideias para produzir textos 

(Minientrevista – aula 19).  

Em outra das aulas observadas, a professora utilizou na Hora da História o livro 

“A Mbira da beira do Rio Zambenze”, de Décio Gioielli. Explicou aos alunos que 

tratava-se de uma coletânea de contos africanos e relembrou com eles outras obras 

trazidas por ela desse mesmo gênero e temática.  As crianças citaram algumas e a 

professora nos sinalizou comentando, sorrindo, que eles tinham uma boa memória.  

Escolheu um conto e leu para as crianças, explorando várias estratégias de leitura. Após 

esta leitura e conversa sobre a história, mostrou que o livro vinha acompanhado por um 

CD e colocou a mesma história que leu para eles ouvirem, agora com sons da floresta e 

músicas.  Aprofundamos com uma minientrevista no horário do recreio das crianças, a 

informação que a professora nos deu rapidamente durante a aula: “Ganhei este livro 

numa formação em Recife! não é lindo?”.  A respeito deste comentário, a professora 

nos explicitou: 

Foi uma formação muito interessante.  Na verdade, eu tive duas... duas 

não três, formações em Recife onde se trabalhou especificamente com 

uma obra literária. Uma foi esta e a outra foi sobre o kit do aluno, do 

Programa Manuel Bandeira. Nessa outra tivemos, inclusive, um 
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momento com a autora de “A burrinha manhosa”. Foi no ano passado. 

Também tivemos uma formação com os livros que os alunos 

receberam (kit do aluno), até para podermos incentivar o uso destes 

livros em casa, na família. Foi muito bom.  Cheguei a fazer sequências 

didáticas com alguns dos livros trabalhados nessas formações. (trecho 

de minientrevista – aula 21). 

Com expressão e tom de voz irônico a professora nos mostrou a orientação 

recebida da Secretaria de Educação delimitando os gêneros textuais a serem trabalhados 

em cada bimestre em turmas de 2º ano.  A professora admitiu a importância ter um 

norte, mas pontuou que caberia ao profissional decidir qual a sequência que pretendia 

seguir, como se planejou. Sorrindo, guardou o papel dentro de seu caderno e disse: “É! 

Vamos ver o que se pode fazer!”. 
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Figura 2 -Material que as professoras receberam da Secretaria de Educação de Camaragibe  no encontro 

de estudos quinzenais (Copiado na íntegra – o original foi entregue às professoras da escola em meia 

folha de papel ofício). 

 

Durante nosso período de observação na sala da Profª Ana Lúcia, 

acompanhamos o início de um projeto trazido pela gestora da escola, como uma ação de 

toda a rede de ensino.  Nesse período, circulavam na mídia várias propagandas do 

governo federal tratando da temática Alimentação Saudável e apontando a campanha 

como uma ação conjunta do Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Fora da 

sala, ao nos apresentar o álbum seriado recebido para ser utilizado na escola (apenas um 

para toda a escola), a professora comentou:  

Agora temos que trabalhar esse projeto. É assim... chega e pronto. Se 

vire pra encaixar no seu planejamento!  Felizmente é uma temática 

fácil de articular com várias disciplinas e nessa unidade, por 

coincidência o livro de Língua Portuguesa e o de Ciências estão 

tratando de aspectos relacionados: a alimentação, receita, enfim!” 

(Registro do Diário de Campo – conversa fora da sala, início do turno,  

na aula 2) 

Gêneros textuais: teoria e prática 

Quadro de agrupamento dos gêneros textuais - 2º. ano do Ensino Fundamental 

 I Bimestre 

- Música 

-Agenda diária 

- Contos de fada 

- Fábula 

- Convite 

  

 II Bimestre 

- Bilhete 

- Adivinhas 

- Receita culinária 

- Aviso 
 

 III Bimestre 

- Dicionário temático 

- Tirinha 

- Instruções de jogos 

- Regulamentos 

- Contos de assombração 

- Legendas 

        

 IV Bimestre 

- Contos modernos 

- Anúncio publicitário 

- Propaganda 

- Carta pessoal 

- Piada 
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A respeito desse projeto, embora fosse um projeto trazido pela gestora da escola, 

a partir de uma reunião de orientação e entrega de materiais de divulgação (cartazes, 

álbum seriado, cartilhas) distribuídos pelo governo federal, ele adquiriu, na escola e na 

sala de aula da Profª Ana Lúcia, sua identidade própria. Em termos de escola, 

presenciamos a troca intensa de materiais, exibição de vídeos que os professores 

buscavam fora da escola e apresentavam para os alunos, muitas vezes juntando duas 

turmas para assistir e discutir o vídeo sobre alimentação. Percebíamos um intenso 

movimento da professora com seus pares, no sentido de ampliar o que estava sendo 

trazido de fora da escola, como também transformando esse momento numa experiência 

formativa para professores e alunos.  

Tal movimento de adequação ao planejamento, mesmo considerando a 

referência que a professora faz sobre a forma como um projeto institucional é proposto 

(“chega e pronto...”) nos remete à colocação de Michel de Certeau sobre o  sujeito, do 

lado das táticas,  que tem que utilizar vigilante, as ‘falhas’ que as conjunturas 

particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Ai vai caçar. Cria ali 

surpresas. Consegue estar onde ninguém espera (1994, p. 96).  

No período inicial do projeto sobre alimentação saudável, a professora buscava 

articular os objetivos e sugestões propostas ao seu planejamento e chegou a conversar 

com colegas, tanto nos intervalos quanto no encontro de estudos quinzenais. Em um dos 

momentos informais de conversa com colegas, mencionou: “o tema é importante, mas 

não podemos fazer milagre! Alguém parou pra discutir, planejar? já vai chegando 

assim! Paciência! Vamos indo!”. Quando explorei tal questão na minientrevista, a 

professora explicou: 

Esse é um projeto da escola, mas eu vou integrá-lo ao meu 

planejamento [ênfase na palavra meu], distribuindo em etapas 

específicas, enfim, tentar uma sequência didática que contemple 

Ciências, Arte, Língua Portuguesa. Hoje eu busquei detectar os 

conhecimentos prévios deles, problematizar a partir desses 

conhecimentos e fazer essa distinção entre o que é saudável e o que 

não é. (minientrevista – aula 10) 

Em um momento inicial de uma aula, a professora nos mostrou um livro sobre 

projetos didáticos e internet que recebeu na Rede Municipal de Recife, em um kit de 
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livros diversos, com trinta títulos, destinados aos professores.  Chamou a atenção para 

uma proposta de atividade sobre alimentação saudável, que era a temática do projeto do 

coletivo da escola, tecendo comentários sobre o livro, avaliou como “bem útil para o 

momento”.  Destacou ainda as sugestões de atividades com receitas e frisou que seria o 

próximo gênero textual a ser trabalhado, independentemente da orientação da rede,  pois 

fazia mais sentido para ela trabalhar receita nesse momento em que estava vivenciando 

com a turma um projeto didático sobre alimentação. A esse respeito comentou: 

É uma forma muito legal de associar o projeto com a informática e o 

trabalho com Língua Portuguesa, com os gêneros, a leitura e a 

escrita... Hoje, por exemplo, a tarefa de casa deles contemplará 

também a escrita de uma lista, nesse caso de alimentos saudáveis. 

(Extrato de audiogravação - aula 6).  

Em outra aula (aula 11) a professora sugeriu à estagiária do laboratório de 

informática que utilizasse com as crianças de sua turma atividades como caça-palavras, 

digitar o nome de figuras (se possível de alimentos) e pediu que não esquecesse de 

incentivá-los a digitar seus nomes (completos).  Acompanhamos esta conversa na porta 

da sala e ao explorarmos na minientrevista a professora argumentou: 

A gente deve aproveitar tudo que venha em benefício da 

aprendizagem desses meninos. Você vê: digitar o nome completo, 

mesmo! Eles têm a maior resistência a escrever o nome completo, mas 

como é no computador... aí a coisa flui que é uma beleza.  Eu procuro 

ir casando as coisas. Como dizem nas formações... Fazendo a 

interdisciplinaridade, não é?  Espero estar acertando [risos]. 

(minientrevista – aula 11) 

Nesse sentido, por exemplo, a localização de palavras em textos, em todos os 

livros didáticos, e não apenas no de Língua Portuguesa, foi outro aspecto importante 

que observamos, ratificando a ideia da professora de “aproveitar” situações diversas em 

função da aprendizagem.  A Profª Ana Lúcia parecia querer tirar proveito de todas as 

situações em benefício da leitura, quer utilizando-se de possibilidades dos livros 

didáticos de Língua Portuguesa, quer fossem de outros componentes curriculares 

(Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte). Além disso, incentivava as crianças 

a utilizarem o pequeno acervo pessoal de livros infantis que dispunha em seu armário e 
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oferecia às crianças em alguns momentos para serem lidos da forma que eles melhor 

pudessem. 

Em minientrevista no intervalo do recreio a professora nos disse que estava 

vivenciando o projeto adequando-o ao seu planejamento e material disponível. Algumas 

coisas propostas não entrariam agora, por exemplo a temática de obesidade infantil, que 

trabalharia mais adiante, ficando esse momento como sensibilização inicial. É a astúcia 

do sujeito, conforme Certeau aponta, acomodando as prescrições aos seus interesses. 

Certeau destaca as astúcias do consumo, suas “piratarias”, como uma arte de utilizar 

aqueles produtos que lhes são impostos. Subverter a partir de dentro, rejeitando ou 

transformando as regras ou representações impostas, não rejeitando-as por completo, 

mas empregando-as a serviço de regras e fins estranhos à intenção colonizadora inicial, 

fazendo um paralelo com a colonização espanhola dos povos indígenas das Américas 

(1994, p.93). 

Em outra aula a professora sentou-se conosco no intervalo da merenda, para 

listar em seu caderno de registro as atividades previstas já vivenciadas sobre a temática 

e acrescentar aquelas que foram inseridas mesmo sem constar no planejamento. Foram 

elas: 

- Levantamento das hipóteses iniciais dos alunos sobre o significado 

de alimentação saudável e alimentos nutritivos – “momento de 

sensibilização”. 

- Desenho de alimentos saudáveis (no caderno de desenho); 

-Atividade no livro didático de Língua Portuguesa a partir de letra e 

música (Sopa do Nenem); 

-caça-palavras com nomes de alimentos; 

- Listas de alimentos (várias: frutas, verduras e legumes, grãos e 

tubérculos), algumas ditadas outras como produção espontânea pelas 

crianças; Os ditados variaram em função das hipóteses de escrita. 

- Hora da História, com o livro Amanda no País das Vitaminas, de 

Leonardo Mendes Cardoso e livro 3D sobre alimentos e corpo 

humano. 

- exibição de vídeo e discussão; 

- construção de cardápio com alimentos saudáveis (professora trouxe 

o cardápio passado pela nutricionista para ela); 
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-atividades com rimas (nomes de alimentos) 

- Receita (leitura e produção a partir do livro didático); 

- Fichas de atividades com escrita de palavras e frases (para alguns); 

- Atividades de localização de palavras – nomes de alimentos – no 

livro didático de ciências e estudo da origem dos alimentos; 

-Construção coletiva de Pirâmide Alimentar; 

- texto coletivo. Sobre este a professora explicou que gosta de fazer 

outra produção ao final, “para ver o que eles avançaram na 

compreensão do tema, se houve algum termo novo que surgiu”. 

(seguimos as anotações da professora na aula 20) 

A pirâmide alimentar construída ficou na parede até o final do semestre e servia 

para consultas sempre que a professora questionava com eles em que grupo se 

enquadravam os alimentos da merenda ou os lanches trazidos por eles.  

 

Produção de textos  

Na vivência do projeto sobre alimentação saudável, a Professora Ana Lúcia 

vivenciou dois momentos de produção de textos coletivos.  No primeiro, logo no início 

do projeto, nos informou que este servia para  levantar os conhecimentos prévios dos 

alunos e contextualizar um pouco do que iriam discutir e estudar nos dias que se 

seguiriam àquele. 

O segundo texto, produzido ao final do projeto, após a construção coletiva da 

Pirâmide Alimentar, segundo a professora, serviu para avaliar o que as crianças haviam 

apreendido das discussões de sala de aula, que aspectos mais lhes chamaram a atenção.  

Este texto, após ser anotado no caderno da professora e lido mais de uma vez, com 

pausas entre as frases, para os ajustes que as crianças achassem necessário, foi depois 

reproduzido em um cartaz que ficou exposto na sala de aula, próximo à pirâmide. 

Em diversos momentos das aulas, a professora produziu textos coletivos com os 

alunos, sendo ela a escriba.  Normalmente ela anotava em seu caderno o que eles diziam 

e fazia pausas para ler e verificar com eles se estavam de acordo ou se queriam 

modificar algo. Observamos em diferentes aulas a produção de textos sobre alimentação 

– início e final de projeto; sobre o bairro, eventos da escola, paródia de música, poesia, 
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listas diversas, texto de opinião, carta do leitor, etc.  Possivelmente por serem muito 

estimulados a emitir suas opiniões e conhecimentos oralmente durante as aulas, as 

crianças não demonstravam dificuldade nessa produção coletiva. Surpreendentemente, 

respeitavam os turnos de falas e acrescentavam ou modificavam os escritos, sem 

conflitos. Durante todo o processo, a professora  frequentemente fazia pausas para reler 

até o ponto que parou e avaliar como estava. As crianças emitiam opiniões, ela as 

considerava e as propostas de mudança iam surgindo. Em geral, nesses momentos, a 

turma atentamente acrescentava algo mais. Comentando essa prática, a professora nos 

disse: “ eles já estão habituados, porque eu sempre digo: devagar! Eu não tenho um 

motor na mão, para registrar o que vocês dizem eu preciso ouvir, então vamos com 

calma, um de cada vez. Eu tenho conseguido”.  

A produção coletiva da agenda diariamente nos chamou a atenção, na prática da 

Profª Ana Lúcia. Esta atividade se constituía quase como um ritual diário incorporado 

pelas crianças. Foi observada em 81% das aulas em que as atividades se desenvolveram 

na sala (aqui também não contabilizamos no cálculo os dias de observação em que a 

rotina foi diferente em função de eventos no pátio, dias festivos e dias de realização das 

diagnoses bimestrais, aplicação e correção da Provinha Brasil). Tal atividade, já descrita 

anteriormente, era vivenciada pelas crianças de forma participativa, com comentários, 

resgatando outros momentos similares. Havia ainda a emissão de opiniões ou queixas, 

que não passavam despercebidas aos olhos da professora.   

Aluna 1 comenta com a colega – Nossa agenda hoje tá assim, olha 

(sinaliza com as mãos): lotada! 

Profª Ana Lúcia (que escuta o comentário enquanto escreve no 

quadro) – Isso mesmo! Então a gente tem que trabalhar direitinho! Se 

ficar perdendo tempo com besteiras não vamos conseguir dar conta de 

tudo, não é? 

Todos concordam. Alguns reclamam, mas continuam participando da  

composição da agenda. 

Neste nível de ensino, como em outros contextos sociais, há uma tendência à 

ritualização da interação entre adultos e crianças, segundo Rockwell (2007, p. 38). A 

composição coletiva da agenda pode ser comparada a um ritual, tão previsível que 

quando não ocorria, a maioria das crianças comentava ou mesmo reclamava. Para 

Rockwell, os rituais são necessários para organizar o encontro diário entre professores e 
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alunos. Se estabelecem procedimentos recorrentes e se repetem atividades cujas 

instruções são simplesmente as mesmas. Desta maneira se facilita a organização do 

grupo e se retomam os consensos sobre como proceder durante o dia. As rotinas podem 

variar muito de um professor a outro, como nos lembra Rockwell, embora se encontrem 

algumas práticas tão difundidas que quase não precisam de instruções prévias.  

Ao longo de nossas observações, acompanhamos  algumas sequências didáticas 

desenvolvidas pela Profª Ana Lúcia.  Em geral, comentava comigo o que havia 

planejado e mesmo as dificuldades em realizar as coisas conforme o desejado, em 

função de fatores diversos alheios à sua vontade (dificuldades em acessar equipamentos 

da escola, cópias de atividades solicitadas que não chegavam a tempo, antecipações no 

horário de saída das crianças,  mudanças na rotina e horários da escola) que interferiam 

no que havia pensado em fazer,  levando-a a modificar, substituir ou mesmo suprimir 

alguma das atividades de seu planejamento. Em alguns momentos a professora 

sinalizava para mim: “este é o plano b”, e depois me explicava o que havia modificado. 

O registro abaixo é um exemplo destas situações imprevistas. 

O aviso tinha sido dado no dia anterior, em que a professora havia 

saído mais cedo para uma consulta médica: as crianças largariam após 

a merenda.  A professora nos informou então, que daria início a uma 

sequência didática, mas diante de tal mudança, o horário seria 

insuficiente para o que havia planejado, de forma que deixaria para 

depois.  Já se organizando com o material de seu armário a professora 

nos disse: “é hora de acionar o ‘plano B’, vamos lá!”.  Nesse momento 

antecipou o livro que seria da Hora da História e em seguida fez a 

exploração oral da compreensão deste e uma atividade (também na 

oralidade) de construção de rimas a partir de palavras e expressões do 

livro que leu, também em versos. Após esta exploração oral, a 

professora fez uma atividade no quadro, dividindo-o, como de 

costume, ao meio para o uso de letra cursiva e de imprensa maiúscula. 

(Registros do Diário de Campo – aula 18)  

No intervalo perguntamos à professora o que, normalmente acionava, 

quando algum imprevisto inviabilizava o que havia planejado para a 

aula. A professora nos respondeu:  
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“Depende muito da situação. Pode ser um jogo, uma história com 

atividades em seguida, uma atividade do livro didático dentro do que 

vem sendo trabalhado... O que me chateia é que isso não é tão 

esporádico assim. Então você se planeja, separa material, cria toda 

uma expectativa até mesmo nas crianças e de repente muda tudo, às 

vezes por uma coisa estrutural mesmo, uma falta d’água, de energia, 

mas às vezes é por coisas que poderiam ser planejadas com mais 

antecedência: uma reunião com a direção, a visita de alguém da 

prefeitura, algum projeto deles (prefeitura) que achou de cair do céu 

naquele dia... Interrupções então, nem se fala. Então eu acho um 

desrespeito ao trabalho do professor! 

 

O trabalho com a Oralidade 

As interações orais eram muito estimuladas na prática da Profª Ana Lúcia, no 

cotidiano da sala de aula. Desde o início de nossas observações, a professora 

argumentava, mesmo sem que houvesse estímulo de nossa parte, sobre a importância 

que atribuía a esse aspecto. Tal interesse refletia-se inclusive no anteprojeto que estava 

construindo para a seleção de Mestrado em Educação na área de Linguagem, cuja 

temática relacionava o trabalho com Rodas de Conversa e a construção da identidade 

grupal.  Em mais de uma ocasião a professora destacou que essa perspectiva tinha uma 

forte ligação com sua atuação em anos anteriores na Educação Infantil e citava várias 

situações de formação continuada voltadas para este nível de ensino onde a oralidade 

era muito valorizada. 

No cotidiano da sala de aula desta professora, foi possível perceber alguns 

momentos de sua rotina que eram mais especificamente voltados para que as crianças 

interagissem, com sua mediação, explorando a oralidade. 

Percebemos que a ‘Roda de Conversa’ entrava em sua rotina em situações 

diversas, mas era sobretudo, um elemento estreitamente associado às discussões sobre 

textos lidos, sobre apreciações musicais, sobre temáticas diversas escolares ou não. 

 Em uma das aulas em que houve Roda de Conversa, me falou sobre seu projeto 

e suas ideias em torno de pesquisar em turmas de alfabetização (1º e 2º anos) e 

aproveitamos para aprofundar mais este aspecto, estas escolhas na sua prática 

profissional.  
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Eu trago muito dessa prática para os anos iniciais, por acreditar muito 

na contribuição que isso traria ao processo de compreensão de leitura, 

produção escrita, capacidade argumentativa, que têm tudo a ver com a 

Alfabetização, não é? Agora, com certeza, as formações que tive 

quando era da Educação Infantil me ajudaram muito a perceber isso, 

sabe.  Eu tive formação com o pessoal do CEEL, com A.C., foi muito 

boa, mas teve outras... Aliás, eu saia muito satisfeita! (trecho de 

minientrevista – aula 5) 

Diversos autores têm discutido a dificuldade de se trabalhar os gêneros orais nas 

escolas, particularmente nos anos iniciais, confundindo-se muitas vezes a oralização de 

gêneros escritos com o trabalho especificamente voltado e contextualizado em relação 

às características dos gêneros da oralidade. Para Schneuwly e Dolzs (2004), é preciso 

criar contextos de produção também para os gêneros orais, em que se determina quem é 

o público, o que será dito, como. Esses aspectos são fundamentais para que os alunos se 

apropriem das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento 

de suas capacidades de expressão em situações de comunicação. Esta tendência também 

se fez presente nas observações desta pesquisa, no que se refere ao trabalho com os 

gêneros da oralidade (debates, seminários, entrevistas, saraus, etc).  Esteve muito 

presente, sem dúvida, o estímulo ao depoimento das crianças, em diversas situações, 

particularmente nas rodas de conversa, embora não fossem nomeados pela professora 

como tal. 

Presenciamos várias cenas em que a professora ao apresentar um novo gênero, 

recapitulava os anteriores e enfatizava os usos sociais de cada um deles. Habituados à 

sistemática, os alunos, em sua maioria, participavam atentos das discussões. 

 Verificamos ainda um cuidado da professora em falar de forma clara, 

explicitando os termos usados e “traduzindo” expressões e conceitos que apareciam.  

Em muitos momentos observamos que as crianças em outras situações de interações, 

utilizavam-se de termos comuns ao vocabulário da professora, demonstrando ter se 

apropriado dele.  A respeito do vocabulário que usava com as crianças, mesmo sem 

nosso questionamento, a professora nos apresentou um argumento na situação abaixo 

descrita: 
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A professora escreveu no quadro, um segundo quesito da atividade de 

casa: Escreva 5 palavras iniciadas por vogais” 

Aluno: “A minha avó não entende não!” 

Profa. : Você explica pra ela que precisa escrever 5 palavras que 

começam por vogal!” Iniciar é o mesmo que começar! 

Chega perto de mim e diz: “Eu forço a barra, porque me lembro de 

uma formação que participei com Irandé Antunes, onde ela dizia que 

era importante ampliar o vocabulário”.  Então eu digo letra feia e 

acrescento ilegível, que não dá pra ler... escrevo iniciadas e explico 

que começam com vogal... (Registro do Diário de Campo – aula 3). 

Outra situação similar ocorreu na aula 11, ao entregar uma circular informando 

que não haveria aula no dia seguinte devido à assembleia do sindicato dos professores, 

explicou detalhadamente, aos alunos o que significava assembleia e o que era um 

sindicato. 

A prática de ditar para a professora registrar (opiniões, argumentos) foi também 

muito presente e as crianças já estavam familiarizadas com essas formas de registro, que 

a professora fazia no seu caderno ou mesmo no quadro, de tal modo que, em geral, 

respeitavam os turnos de fala, falavam devagar para que ela pudesse escrever, pediam 

pra ela ler como ficou e sugeriam alterações. Apenas algumas crianças precisavam ser 

mais estimuladas para isto, mas a maioria da turma já tinha uma maior sintonia com a 

professora em atividades dessa natureza. 

Havia um item permanente no final da agenda do dia  – “O que você achou da 

aula?” – destinado a avaliação das atividades desenvolvidas. Em um dado momento a 

professora fez com os alunos uma reflexão, ao perceber que nos últimos dias as crianças 

vinham vivenciando tal item de forma mais aligeirada, sem a devida atenção. 

Profª Ana Lúcia -  Quando a gente tem aqui a pergunta “O que você 

achou da aula?” não é brincadeira não! [fala de forma mais severa] É a 

partir do que vocês me dizem... é de acordo com a opinião de vocês 

que eu organizo outras aulas.  Eu fiz o jogo da forca mais uma vez, 

porque eu vi que vocês gostaram!  Gostaram da história? O jogo foi 

bom? 
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Aluna 2 – Eu hoje não gostei da tarefa do livro [LD de Ciências – 

localização de nomes de alimentos saudáveis]. 

Professora – por que você não gostou, L.? 

Aluna 2 – Palavras difíceis, ruim de ler... a letra [imprensa minúscula]. 

Aluna 3 – É muita palavra! Difícil mesmo. (Trecho dos registros do 

Diário de campo – aula 12). 

Observamos que, embora não fossem explorados especificamente os gêneros 

orais, havia a ênfase frequente na exploração oral de características de gêneros textuais 

estudados e mesmo a retomada de gêneros já conhecidos por eles, de trabalhos 

anteriores.  
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3.3.  Observações do cotidiano de sala de aula da Professora Ivanise 

Chegamos à sala desta professora no final do primeiro semestre, quando já 

havíamos concluído as observações na sala a Profª Ana Lúcia.  Nossa presença na 

escola diariamente, desde o início do ano na sala de aula vizinha, facilitou a 

familiarização com as crianças desta segunda turma. Embora diariamente circulando 

pelos espaços da escola com as professoras nos intervalos, reuniões e conversas de 

corredores, nosso papel era um tanto indefinido para alguns (funcionários, pais e 

crianças) sendo às vezes considerada estagiária, às vezes nomeada por eles como 

ajudante da professora ou “a outra professora” da turma B, sentimos, no entanto, um 

acolhimento desde o início, por todos na escola.  

Esta opção de não ficarmos restritas ao contexto da sala de aula, baseava-se na 

foi particularmente reforçada pelas ideias defendidas por Rockkwell e Mercado (1986), 

no que concerne à escola como espaço formativo, mas também espaço de construções 

históricas, de subjetividades e legitimação de escolhas que podem ou não corresponder 

ao “dever ser”.  As autoras destacam que dentro de cada escola certas práticas aparecem 

como mais legítimas, outras são efetivamente sancionadas, indicando a existência de 

normas reais, mas também o posicionamento dos sujeitos (individual e coletivamente) 

frente a estas.  

A escola é o contexto principal de convivência dos professores. É o local de 

comunicação entre estes, a partir do qual se formam redes com repercussões 

tanto para as práticas docentes como para muitos outros aspectos da vida do 

professor. Talvez por isso se reitera que os professores  se formam nas 

escolas em que trabalham (ROCKWELL e MERCADO, 1986, p.151). 

No dia em que formalmente nos apresentamos à turma para o início das 

observações no espaço da sala de aula, a Professora Ivanise falou às crianças sobre a 

presença de uma professora-pesquisadora na escola, que eles já conheciam, que já vinha 

da turma da sala vizinha, e que iria ficar agora acompanhando as aulas na sala deles.  

Escreveu no quadro, Ywanoska, e leu para eles pausadamente. Em seguida pediu que 

falássemos como seria nosso trabalho. Após as explicações dadas e o pedido de 

permissão às crianças, para, em alguns momentos, gravarmos conversas com a 

professora deles ou explicações que ela daria à turma sobre as atividades, a professora 

acrescentou: 

Então, só pra deixar bem claro: Ywanoska é uma pesquisadora, ela 

não é estagiária nem é professora substituta. Ela vem observar o meu 
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trabalho com vocês, portanto, no dia em que eu faltar ou sair cedo, ela 

não vai ficar com a turma, porque esse não é o papel dela. Está claro?  

Ela é uma professora também, só que nesse momento ela está fazendo 

um curso, e nesse curso ela tem uma tarefa que é fazer uma pesquisa e 

escrever um trabalho. Ela nos escolheu pra participar da pesquisa dela, 

certo? Vocês lembram que teve outra moça aqui, fazendo pesquisa 

também? Então, vocês já sabem como se comportar, não é?  Ela não 

vai filmar vocês, mas as nossas atividades. Se precisar de alguma 

filmagem de vocês aí ela manda aquele papelzinho pedindo 

autorização, tá certo? Podem ficar à vontade, mas não atrapalhem o 

trabalho dela, principalmente quando ela estiver gravando. ok? É um 

trabalho muito sério (trecho de audiogravação- aula 1). 

 Logo em seguida as crianças fizeram perguntas sobre nosso trabalho, 

se estava perto de terminar o curso, se haveria observações em outra 

sala depois daquela e algumas outras questões de curiosidade, até que 

a professora fez nova intervenção: 

Profª Ivanise:  – Vocês observaram como se escreve o nome de 

Ywanoska? O som parece, no começo, com Ivanise. O que é diferente, 

então? 

Quatro crianças identificaram de imediato que as letras Y-W-A  

faziam o mesmo som de I –V-A.  A professora parabenizou-os e 

perguntou: 

– No nome Ywanoska tem três letras que antigamente não faziam 

parte do alfabeto. Quais são? 

aluna 1 -  Y, W e K 

Profª:   – Muito bem! Quem aqui tem alguma dessas letras no nome? 

Algumas crianças levantaram a mão. A professora então convidou 

cada um a se apresentar dizendo seu nome e a letra que compartilhava 

com o nosso. Depois pediu que os demais também se apresentassem. 

Esta era também uma turma de 2º ano, composta por vinte crianças. Entre estas, 

havia um aluno com necessidades educacionais especiais, apresentando quadro de 

comprometimento neurológico com  dificuldades de coordenação motora, entre outras. 

A criança tinha acompanhamento especializado, segundo a família e na sala de aula 
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contava com uma estagiária de apoio, prerrogativa do processo de inclusão que nem 

sempre é garantido pelas redes de ensino (na sala da Profª Ana Lúcia, por exemplo, 

havia duas alunas em processo de inclusão que não contavam com estagiária de apoio) . 

Logo nos primeiros dias a professora me mostrou o caderno de acompanhamento 

(relatórios) em que registrava as atividades desenvolvidas com o menino, bem como 

seus progressos e limitações.  

O espaço físico da sala era amplo, bem iluminado e o mobiliário adequado ao 

tamanho das crianças.  Existiam quatro ventiladores grandes, dois na parede frontal e 

dois na parede de fundo e um recém-instalado aparelho de ar condicionado.  A mesa da 

professora ficava ao lado de seu armário, facilitando seu acesso ao material que 

utilizava nas aulas, enquanto sentava para corrigir atividades das crianças, 

individualmente, bem como ouvir a leitura deles. Assim como nas outras turmas dos 

anos iniciais, consistiam em mesas individuais acompanhadas de cadeiras, que ao longo 

das observações foram agrupadas de diferentes formas, de acordo com a atividade 

planejada pela professora, como nos relatou. 

Ao iniciar a explicação da primeira atividade do dia, a professora interrompe 

para reorganizar a sala (está em filas duplas, organiza em grupos compostos por quatro 

crianças). Comenta então: “Eu prefiro assim, em grupo. Tudo rende mais. Elas ficam 

mais organizados. É menos estresse para mim.” Ao ser estimulada a falar sobre essa 

escolha, na minientrevista, no mesmo dia, a professora disse que acreditava que essa 

preferência se integrou à sua prática antes mesmo da formação do GEEMPA, que só 

veio fortalecer esta opção por todas as “vantagens do ponto de vista afetivo, social, de 

aprendizagem, de organização pedagógica e até mesmo de disciplina” (Aula 15 – 

Registros retirados do Diário de Campo e de audiogravação de minientrevista). 

Rockwell (2007, p.23) nos lembra que a organização do grupo (dar instruções, 

iniciar e concluir atividades, recordar tarefas e outros assuntos) absorve muito tempo e 

energia. Buscar alternativas que facilitem o trabalho diário com as crianças constitui-se, 

afinal, uma forma de otimizar o tempo pedagógico, organizar melhor a rotina e tentar 

obter melhores resultados – os objetivos outros de que fala Tardif (2002), relacionados à 

organização pedagógica. 

A professora destacou, logo no início das observações, que aquela turma tinha 

um perfil muito diferente das outras duas de segundo ano do turno a manhã. No período 
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em que iniciamos as observações na sua sala, o mapeamento resultante da segunda 

diagnose bimestral apontava que os alunos, em relação às hipóteses de escrita, 

encontravam-se em número maior com escrita alfabética (15 alunos), apenas 3 estavam 

prá-silábicos (sendo um deles o aluno com comprometimento neurológico em inclusão) 

e outros dois silábico-alfabéticos.   

No que se refere à leitura, apenas 4 não liam (enquanto  na turma da Profª Ana 

Lúcia 15 não liam). Entre os 16 alunos da Profª Ivanise que já liam, apenas 4 liam com 

pausas entre sílabas.  

Em vários momentos a professora se referia à sua turma como “filé”, tendo em 

vista o bom nível de participação e desempenho da maioria o grupo. A esse respeito, a 

ressalva que fez na apresentação dos resultados da segunda diagnose do ano, durante a 

Reunião de Colegiado da escola, é significativa:  

Gente! eu quero aqui fazer uma colocação: o fato de não haver na 

turma Alfabético A, não é que eu seja a bam-bam-bam não! Eu tenho 

certeza que vocês têm mais alunos alfabéticos B do que alfabético A. 

Porque alfabético A é aquele que faz as trocas p b d v f, são 

pouquíssimos (trecho de audiogravação – Reunião de Colegiado). 

Observamos, em mais de um momento, que a Professora Ivanise enfatizava a 

importância da diagnose e a necessidade de uma maior discussão, na escola e na rede, 

sobre a avaliação das crianças. 

Tem professor que pensa que no 3º ano o aluno já está pronto. Apesar 

de toda a formação continuada da rede, ainda hoje tem pessoas que 

quando vai avaliar o aluno, não é que ela tenha dúvida... ela não sabe! 

Então, eu vejo que é atropelado o processo. Essa questão mesmo do 

PNAIC... ele nada mais é do que coisas que devem ser feitas, mas que 

80% não é feito. (trecho de audiogravação – aula 01 – Profª Ivanise) 

Ao tecer este comentário a professora atribui um caráter prescritivo a este 

programa de formação continuada, a professora ressalta a necessidade de se formar nas 

escolas um grupo de profissionais que, uma vez lidando com a alfabetização, assuma o 

compromisso de estudar, de investir na formação, que possa, inclusive, apoiar colegas 

que estão iniciando ou que tenham dúvidas em relação às escolhas didáticas e 
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intervenções necessárias para fazer as crianças avançarem em suas hipóteses de escrita e 

consolidarem a apropriação do sistema de escrita.  A este grupo a professora chamou de 

professores de referência. Observamos que no cotidiano da escola, ela própria exercia, 

de certa forma, este papel, sendo frequentemente consultada por colegas que atuavam na 

alfabetização e na Educação Infantil. Esta crença, ou proposta, nos remete a Rockwell 

(2007, p.28) quando destaca que o contexto institucional capacita professores em 

determinadas formas e estilos de falar. Como parte de suas tarefas, eles devem tratar 

com situações que vão requerer um discurso formal, uma solicitação de reconhecimento 

ou apoio, um conselho aos pais e uma explicação extensa sobre seu trabalho. Dito de 

outra forma, exercendo esse papel que a professora propõe: o de referência..  

Reforçamos também neste sentido, um aspecto importante da ressalva feita por 

Morais (2012, p. 13) de que “a ação docente não pode ser avaliada em abstrato” e nesse 

sentido destaca que nas condições atuais de trabalho, nas redes municipais e estaduais 

do país, o professor não tem tempo para planejar, refletir e estudar no seu trabalho. Ao 

comentário de Morais, acrescentamos que a socialização de experiências exitosas entre 

os pares, ou mesmo o compartilhamento de materiais consultados ou produzidos, em 

muitos casos, funciona como um paliativo para essa carência, para além do seu caráter 

formativo, constituindo-se como um elemento facilitador do trabalho docente. Em 

situações onde colegas se apresentavam desmotivados, era comum que um assumisse a 

liderança e estimulasse os demais. Ouvimos vários comentários dessa natureza de 

ambas as professoras. Um exemplo disso aconteceu diante do desinteresse das colegas 

em desenvolver o projeto didático sugerido pela Secretaria de Educação, quando 

ouvimos da professora Ivanise o seguinte comentário: 

Se a gente já faz um trabalho bom, não é preciso alguém vir pra a 

gente fazer bonito na fita. Não se trata de fazer pra o povo ver, não! A 

gente não já trabalha a questão da família? Então... você sabe que eu 

contagio os outros não é? [risos] O colega pensou no filme, eu 

comecei a sistematizar alguma coisa e as meninas (colegas) se 

engajaram depois. E, é claro, a gente ampliou com o uso das 

tecnologias, do laboratório de informática. Mas eu disse à menina da 

formação (Formadora de Tecnologias na Educação): Olha, a gente já 

faz isso... é uma prática! Não é porque veio esse curso, aí descobriu a 

roda! Lógico que tem muita coisa que a gente ainda não tinha 
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despertado. Agora eu e a colega A (cita uma colega com quem 

trabalha em parceria há muitos anos. São contemporâneas na rede), a 

gente praticamente tem a Proposta (Curricular do município) na 

cabeça. (Registros do Diário de Campo – aula 25) 

Estes elementos subjacentes à (re)construção da própria prática do cotidiano da 

escola e da sala de aula,  demonstram que a ruptura entre o fazer e o dizer é uma ficção 

teórica, como destaca Chartier (2007) que supõe uma separação entre o mundo dos 

teóricos e o mundo dos que atuam na prática. As observações, minientrevistas e 

entrevistas nos apontaram ao longo do estudo, que estas professoras estavam o tempo 

inteiro confrontando propostas, teorias e práticas, validando-as ou não através destas 

últimas. Tais elementos aparecem nos itens que descrevemos a seguir relacionados à 

rotina da professora, percebidos nas observações e em suas falas sobre suas escolhas e 

justificativa dessas escolhas. 

 

Elementos da rotina da sala de aula da Professora Ivanise 

Assim como fizemos com a Profª Ana Lúcia, as observações sistemáticas e a 

imersão na sala de aula da Profª Ivanise possibilitaram um mapeamento das atividades 

desenvolvidas em sua rotina e a quantidade de aulas em que apareceram, de forma que 

pudéssemos pensar a organização de sua prática nos diferentes eixos de ensino da 

Língua Portuguesa, conforme discutiremos mais adiante. A respeito do nosso propósito 

em observar esta rotina, no início das observações, em tom de brincadeira, a professora 

fez o seguinte comentário: 

Eu não sou organizadinha, sistematizada... de jeito nenhum! É um erro 

gravíssimo, porque eu produzo bem mais do que está registrado... Mas  

não tenho essa preocupação de tá escrevendo. (aula 01) 

Acreditamos que tal comentário espontâneo da professora tenha relação com o 

fato de termos iniciado as observações da pesquisa na sala da sua colega que, conforme 

apresentamos anteriormente, tinha uma rotina e planejamento registrado e 

rigorosamente acompanhados, sendo muitas vezes avaliada pelos colegas  da escola 

como muito organizada, como observamos ao longo de momentos com o coletivo da 

escola.  A professora parecia me prevenir de que encontraria uma prática diferente à de 
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sua colega.  De fato, verificamos diferenças também nesse sentido, refletindo o que 

estudiosos têm apontado como a mobilização de diferentes saberes, prevalência dos 

saberes experienciais (TARDIF, 2000) ou mesmo estilo pessoal (GOIGOUX, 2007 a) 

ou estilo profissional (CLOT, 2007). 

Observamos que diariamente a professora reservava um tempo para a correção 

da atividade de casa da aula anterior. Em geral, passava entre os alunos observando se 

haviam feito e intervindo com firmeza com aqueles que não haviam respondido à 

atividade ou tinham respondido parcialmente. Nesse momento, também reclamava da 

organização e legibilidade na tarefa.  Em um segundo momento, a professora procedia 

então com a correção coletiva, recapitulando com eles as questões propostas, 

estimulando-os a falar sobre como responderam, se alguém ajudou e se tiveram alguma 

dificuldade. Após este aquecimento do grupo, a professora chamava aleatoriamente 

algumas crianças para colocar suas resposta no quadro. Dificilmente algum se negava a 

ir. Escrever no quadro, com o lápis da professora, parecia ser uma atividade muito 

valorizada pelas crianças. Em geral, as crianças vinham escrever sua resposta sem o 

auxílio do caderno ou livro em que fizeram a atividade. A professora então 

problematizava com a criança e a turma se estava faltando algo, se aquela era a escrita 

que correspondia à palavra e outras questões relativas à escrita, fazendo com elas as 

devidas correções e dando aos demais tempo para corrigir nos respectivos cadernos. O 

mesmo procedimento era adotado em atividades de todos os componentes curriculares e 

não apenas de Língua Portuguesa. 

Quando questionada em uma minientrevista sobre a importância que a tarefa de 

casa ocupava em sua prática, a professora nos respondeu: 

Eu estimulo muito que eles façam a tarefa com autonomia, mas alguns 

tem um tal de reforço, que dá tudo pronto pra eles copiarem. Eu venho 

insistindo nisso com as mães. É importante que eles façam e não que 

copiem.   Faço questão de corrigir com eles (escrevendo no quadro), 

até porque desmistifica essa coisa de escrever no quadro, de ter 

vergonha... Tem também a questão do hábito de estudos, de ter algo 

para fazer em casa sempre, não ficar só restrito à escola. O mais 

engraçado é que no dia em que não passo [tarefa de casa] eles cobram 
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e no outro dia lembram de corrigir, caso eu esqueça. (Profª Ivanise – 

Trecho de minientrevista – aula 18) 

Incentivada, na mesma minientrevista, a falar sobre as formas de organizar as 

correções das tarefas de casa e de outras atividades – coletivamente e individualmente – 

a professora comentou: 

Eu mesma como sempre estive no horário a manhã, já me rotularam 

como professora do 2º ano. Teve um ano que eu acompanhei a turma 

(para o 3º ano), mas faz tempo. O meu desejo era esse no ano passado, 

mas eu cedi a vez à colega que queria. Podia ser pelo menos como eu 

propus aqui na escola. A gente ter, digamos: um professor de 

referência para o 1º ano, um professor de referência para o 2º ano e 

um professor de referência para o 3º ano. Aqui a gente tem mais no 2º. 

Eu digo assim, de referência que eu falo é no sentido e ter maior 

entendimento dessa dinâmica, da apropriação do sistema (SEA), da 

progressão mesmo em cada ano, de garantir o perfil que se espera. 

(aula 01). 

Desde o início percebemos a valorização que a professora dava aos materiais 

destinados ao aluno: livros didáticos, jogos, dicionários. Em suas aulas, o uso dos livros 

didáticos se dava diariamente, nas diferentes áreas do conhecimento, mas de forma 

integrada ao trabalho com Língua Portuguesa.  O exemplo abaixo descrito, relaciona-se 

a esta articulação feita pela docente. 

Explicando a tarefa de casa no livro didático de Geografia, 

enfatizando que deveriam escrever suas respostas no caderno e que 

estas eram pessoais, por isso a correção seria individual.  Ao passar ao 

nosso lado, a professora comentou rapidamente: 

Tá vendo, a viabilidade de trabalhar esses livros didáticos (de outras 

áreas além de Língua Portuguesa) para incentivar a escrita de forma 

significativa! Porque isso ainda favorece a interdisciplinaridade! Por 

exemplo: eu posso puxar aqui para o gênero lista, relato oral, do que 

gosta e do que não gosta. Agora a formação (continuada) ela peca 

muito nisso, porque o foco é só no livro didático de Língua 

Portuguesa. Não há uma valorização dos livros de outros 
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componentes, puxando para possibilidades, desdobramentos... Isso, se 

o professor não tiver esse olhar, passa despercebido na sua prática.  A 

gente vê às vezes professor trabalhar os livros de Língua Portuguesa e 

Matemática à exaustão! E os outros estão lá no armário, novinhos!  

(Registro o Diário de Campo – aula 8) 

Eu trabalhei em Geografia, o bairro. E eu trabalhei o gênero poema. A 

gente produziu coletivamente um poema: O que meu bairro tem.  

Você trabalha a rima, as características do gênero... Eu até sugeria 

palavras que não rimavam pra ver a reação e eles percebiam e 

retificavam. Então trabalhei questões também de ortografia. Tudo isso 

garantindo o trabalho do conteúdo de Geografia, mas explorando ao 

mesmo tempo a linguagem e o trabalho com gêneros textuais (Trecho 

de minientrevista - aula 01). 

Se pensarmos no currículo sob a perspectiva cotidiana, como propõe Rockwell 

(1997), é possível perceber que são relativizados alguns referenciais usuais do debate 

sobre o próprio currículo (estrutura, inovações pedagógicas, planos e programas). Estes 

elementos, segundo a autora, entram na aula sempre mediados pelas práticas e os 

saberes dos sujeitos que aí se encontram. No caso da Profª Ivanise, observamos na 

maior parte das aulas, que não buscava apoio em nenhum planejamento escrito, caderno 

de anotações, proposta do município, etc. Verificamos, entretanto, que ao se organizar 

no início de cada aula, separando o material que iria utilizar, os livros didáticos do dia 

(conforme a distribuição anotada no caderno das crianças com a distribuição destes ao 

longo da semana), até mesmo as atividades ou fichas de exercício que iria solicitar 

reprodução na secretaria da escola, a professora parecia trazer um planejamento 

internalizado que lhe guiava as decisões.  

Era possível perceber a articulação entre as atividades e áreas do conhecimento 

permeando as escolhas da professora, o que nos motivou a levar esta questão para a 

entrevista de autoconfrontação, com cenas de videogravação de atividades que foram 

decididas por ela no início do turno, como discutiremos mais adiante. Nas 

minientrevistas a professora revelava sua forma de se planejar ou até mesmo de 

“improvisar” diante de uma mudança de interesses da turma ou de um fato novo que 

surgisse e precisasse ser abordado. A respeito dessas resoluções cotidianas do que 
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ensinar e como fazê-lo, concordamos com Rockwell e Mercado (1986) no que se refere 

ao caráter complexo da atividade docente, cujas escolhas supõem não só a reprodução, 

mas a integração e geração de conhecimento não sistematizado nem explicitado como 

tal, embora nem por isso esteja ausente.  

A partir desta visão a realização de qualquer trabalho talvez, particularmente 

a docência, requer a incorporação de muitos conhecimentos das mais diversas 

origens, apropriados pelos sujeitos que o exercem; implica o ensaio e 

construção de soluções aos problemas que o trabalho mesmo oferece nas 

condições específicas em que se apresentam. Significa a existência de saberes 

adquiridos na resolução do trabalho diário e na reflexão contínua que às 

vezes este impõe, saberes que se encontram integrados à prática cotidiana, 

ainda quando não podem ser conscientemente explicitados (ROCKWELL e 

MERCADO, 1986, p.154) 

A atenção às questões da cultura escolar que interferem na efetivação do 

currículo eram percebidas sob diferentes perspectivas pelas duas professoras, mas em 

muitos aspectos, observamos a clareza no entendimento de que as questões pedagógicas 

transcendem a sala de aula e precisam ser assumidas também pela gestão. Assim como a 

Professora Ana Lúcia, a Professora Ivanise verbalizou em vários momentos o incômodo 

com as frequentes interrupções em suas aulas pelas pessoas da secretaria e gestão da 

escola. Tais interrupções se davam, de fato, com frequência e, em geral, eram para 

entrega de informes, assinatura de protocolos de recebimento destes, avisos diversos, 

visitas de agente de saúde, pessoal de outras secretarias municipais e projetos diversos 

da rede ou a ela associados.  Em vários momentos, observamos a professora solicitar 

que as pessoas aguardassem ou voltassem em outro momento, em função da atividade 

em processo, argumentando que não poderia interromper naquele momento. Fazia isso 

com segurança e demonstrando aborrecimento. A cena abaixo retrata uma situação desta 

natureza: 

As crianças se agruparam em torno da mesa da professora para verem 

com ela as imagens que apresentava no notebook
37

.  No início da aula 

contextualizou que estavam entrando em uma nova estação do ano, a 

primavera, em que algumas mudanças no clima e na vegetação 

podiam ser observadas. Explorou os conhecimentos prévios dos 

                                                 

37
 Observamos outros momentos em que a professora também levou seu notebook para a sala de aula, 

para outros fins (mostrar fotografias às crianças das atividades desenvolvidas pela turma em eventos da 

escola, projetar vídeo, apresentar slides e músicas).  No primeiro momento deste tipo, me explicou que 

aquele era o computador distribuído com os professores da rede municipal pelo programa da Prefeitura, 

com recursos do MEC. 
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alunos e frisou que em alguns países as estações do ano eram mais 

definidas que no Brasil. 

Profª Ivanise: –  (...) porque em nosso clima é mais comum chover em 

qualquer época do ano, fazer calor em qualquer estação, Vou mostrar 

para vocês, aqui no computador, algumas imagens da primavera no 

Brasil e em outros lugares do mundo, mas tem que ficar todo mundo 

juntinho, pra ver. 

Uma pessoa da secretaria da escola abre a porta e faz algumas 

perguntas à professora, dá um informe e sai. Tal interrupção dispersa 

as crianças e a professora tem dificuldade em retomar com eles a 

atividade iniciada. Comenta então conosco, com expressão de 

desagrado e ênfase na voz: 

– Veja que absurdo! Eu morro de falar sobre isso nas reuniões! Isso é 

pensar pedagogicamente. Um gestor tem que considerar as questões 

pedagógicas. As pessoas na escola não pensam considerando a 

organização pedagógica da sala de aula. (Registro do Diário de 

Campo – Aula 28) 

Também na sala da Professora Ivanise, as questões de infra-estrutura, a falta de 

apoio ao uso dos recursos tecnológicos foram alvo de queixa da docente. Assim como 

sua colega participante desta pesquisa, nas aulas observadas em que a professora se 

planejou para a exibição de vídeo para as crianças, as dificuldades que surgiam 

atrasavam de tal modo o início do trabalho que a professora precisava se replanejar e até 

dividir o vídeo em duas partes, por não dar tempo de concluir sua exibição no mesmo 

dia em virtude do tempo perdido com providências simples, como relatamos a seguir. 

Logo no início da aula a professora disse às crianças que tinha trazido 

um vídeo interessante sobre o artesanato nordestino e algumas cidades 

nas quais adultos e crianças produziam artesanato para garantir uma 

renda familiar. A professora, com nossa ajuda e da estagiária 

organizou as cadeiras no espaço físico formando um semicírculo e 

começou então a montar o equipamento que iria utilizar.  O aparelho 

de DVD enviado pela secretaria (solicitado no dia anterior pela 

professora) necessitava de um adaptador para ser ligado à tomada. 
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Não foi encontrado tal adaptador na escola. A professora trocou na 

secretaria o aparelho. Este segundo veio sem o cabo para conectar à 

TV, que também não foi encontrado. A professora tentou usar seu 

notebook, não havia o programa necessário. Um professor veio ajudar 

e finalmente a atividade teve início, 45 minutos após o horário 

planejado. (Diário de Campo – aula 12) 

Observando as aulas da professora foi possível, assim como procedemos na sala 

da primeira professora, mapear as atividades desenvolvidas em sua rotina e verificar 

como se estruturava o ensino da língua em sua prática cotidiana. A análise que se segue 

foi edificada em função dos eixos do ensino da língua, como forma de organização dos 

dados em torno de uma categoria maior que representasse os diversos aspectos 

envolvidos no trabalho com turmas de alfabetização.  Procuramos manter a fonte de 

cada registro apresentado, até mesmo como forma de evidenciar que o acesso a 

determinados elementos constitutivos da prática se dá por meios diversos e podem se 

complementar em diferentes contatos e diferentes momentos.   

 

Atividades voltadas para a Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

Conforme salientamos anteriormente, esta turma tinha um perfil mais avançado 

em relação às outras de 2º ano da escola. Com apenas três alunos pré-silábicos, 1 

alfabético de qualidade, 1 silábico-alfabético e 15 alunos na hipótese alfabética de 

escrita, (sendo 3 alunos alfabéticos B e 12 alfabéticos C), a professora demonstrava 

atenção aos investimentos necessários em cada um desses níveis.  

Profª Ivanise – O que é que se considera para que o aluno esteja no 

alfabético A? É preciso eu saber até que ponto está a minha 

compreensão, a minha fundamentação teórica para eu dizer se Luciano 

está alfabético A ou não? Porque pelo perfil da rede, o que é um 

alfabético A?  O que é um alfabético A minha gente? [segue-se breve 

silêncio] 

Professoras tecem críticas à rede, ao nível dos alunos... Ivanise retoma 

mais incisiva à questão: 

- Sim, mas o que é um alfabético A, minha gente? 
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A gestora intervém [aparentemente incomodada com a ausência de 

respostas]: “Lá na tabelinha é aquela criança que está lá, escrevendo, 

mesmo não usando o b, d  e p corretamente, mas ele consegue fazer 

associação” 

Profª Ivanise – Sim, mas não era pra você dizer não! 

Gestora: - sim, mas ninguém disse, eu tenho que dizer! 

Profª Ivanise: - Eu tenho Luan, que escreve bona (troca o l pelo n), é 

uma questão de nasalização mas que ele tem também na dicção. Isso 

eu não tenho como intervir. Ele precisa de fonoaudióloga.  Agora, eu 

digo como Ana Lúcia: Eu sempre falo e não sou escutada! Porque isso 

é como Ester Grossi dizia: é desconstruir, para construir de novo. 

Então eu uso palavras da colega R.: então muita gente não quer sair de 

sua zona de conforto. Se isso aqui é amarelo, então eu me contento. Se 

é amarelo mais claro ou mais escuro, eu não quero saber de me deter... 

A questão é essa: o que é que eu sei?  É por isso que eu perguntei: o 

que é um alfabético A? Minha gente, não é vergonhoso eu dizer: eu 

ainda não compreendo isso direito![fala isto de forma enfática e 

pausadamente]. É melhor do que eu avaliar meu aluno erroneamente. 

Nas observações em sala, verificamos que dificilmente a professora dava 

respostas diretas às questões colocadas pelas crianças sobre a escrita de determinados 

sons, sílabas ou palavras. Ao contrário, fazia-os pensar – não dava resposta pronta, 

como pode ser percebido no exemplo abaixo, bastante comum em seu cotidiano de sala 

de aula. 

Aluna:  – Professora, como é que escreve ‘fla’? 

Profª Ivanise:  –  Fala ‘FA’. A menina fala e a professora prossegue: 

– Agora fala ‘FLA’. Ela repete. O que é diferente, questiona a professora.   

A menina fica pensativa mais não responde. 

– Agora pense: como é que você escreve CLA, de classe? 

Aluna: –  C-L-A! 

Profª:  – Agora pense em ‘FLA’... 

Aluna: F-L-A! 

Profª:  – Muito bem! Viu que é fácil! 

(Registro do Diário de Campo – aula 7 – Profª Ivanise) 
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Na minientrevista realizada ao final desta aula procuramos abordar, de forma 

indireta, este tipo de intervenção que observávamos desde os momentos iniciais na sua 

sala. Comentamos com a professora que nessa fase eles (alunos) estão sempre 

perguntando como se escreve isto ou Aquilo, que letra usar, como é tal letra... A 

professora nos respondeu o que já tínhamos percebido: “Eu nunca respondo! Boto eles 

pra pensar!”. Comentamos então que tínhamos percebido isto, ou seja, que ela sempre 

devolvia a pergunta a eles, problematizando. A professora sorrindo respondeu: “E não é 

isso que se diz? Tem que refletir sobre o Sistema de Escrita Alfabética! Tô fazendo o 

que deve ser feito, só isso!” Após usar alguns exemplos de alunos que têm avançado, 

acrescentou: “Pelo menos há uma unanimidade nesse meu percurso de formação sobre 

isto: tem que fazer a criança pensar, em todas as áreas. Em Matemática mesmo... se 

vovê não explorar a lógica por trás de uma operação eles podem até saber armar e 

efetuar o algoritmo, mas não vão nunca saber usar na situação necessária”. 

Na aula seguinte, voltando a tocar nessa questão da problematização e 

da reflexão, a professora comentou conosco, falando sobre as leituras 

que fazia, frente à falta de tempo: 

Uma coisa que me ajudou muito foram os livros do CEEL, daquela 

coleção deles... tá até no site, também... eu vi agora há pouco. Vou até 

baixar os que não tenho.  Porque eles são bem sintéticos, linguagem 

boa, a leitura flui melhor. Eu ainda cheguei a ler também, três 

capítulos daquele material “Indagações sobre o Currículo” do MEC. 

Isso também porque eu tava fazendo um trabalho na Secretaria 

(refere-se ao trabalho como técnica que desenvolveu em projeto 

estadual).   Outra coisa muito boa é ler a matriz e referência da Prova 

Brasil. Mesmo pra pensarmos nesse nível aqui aponta para sua turma) 

e no material da Provinha Brasil, que hoje já está bem melhor!  

(Conversa no intervalo – Diário de Campo – aula 8). 

A escrita de palavras (ditado, autoditado, texto lacunado, cruzadinhas, listas), 

apareceu de forma integrada a atividades do livro didático, produção de gênero textuais 

como lista, cartazes, convites, entre outros. 

Observada com frequência nas aulas da professora, a escrita de frases, associada 

não apenas ao trabalho com Língua Portuguesa, mas também de forma articulada com 
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outros componentes curriculares, consistiam também em um momento oportuno para 

pensar na formulação destas, para além dos aspectos meramente relacionados à escrita, 

que eram também muito valorizados. 

Em uma atividade de Ciências, as crianças foram solicitadas a 

escrever frases para cada parte da planta. O comando da atividade 

contava com o desenho de cada uma das partes seguido da linha na 

qual a frase deveria ser escrita. Observamos que, ao explicar a 

atividade,  a professora enfatizou que esperava frases ‘mais 

elaboradas’. 

Profª Ivanise: - Eu quero frases mais elaboradas. O que significa isto? 

Vocês vão pensar, elaborar... Eu não vou querer aquelas frases: a flor 

é bonita, a árvore é bonita, a folha é bonita... 

Aponta para a palavra ‘folha’, escrita no quadro na frase ‘A folha da 

árvore caiu”. Explica, então: 

– A palavra folha, por exemplo...  não é obrigado que a palavra 

apareça logo no início da frase. Então: ‘A árvore está trocando de 

folha’. Eu posso escrevê-la no plural também: ‘No quintal caem 

muitas folhas’. Então vocês vão precisar pensar bem para então 

elaborar uma frase bem interessante. Lembrando que em início de 

frase se escreve a primeira letra maiúscula. E tem um espaço de uma 

palavra para outra. Não vão escrever tudo agarrado, não. (Trecho de 

Audiogravação – aula 28) 

A professora destacou em vários momentos, sua preocupação em relação à 

ortografia. Em algumas conversas com colegas frisava que nesta etapa, não era o foco 

principal trabalhar ortografia, mas não era possível passar despercebido, deixar de fazer 

as intervenções necessárias nos momentos oportunos. Era comum o uso de fichas de 

atividades, passatempos envolvendo palavras (caça-palavras, cruzadinhas, texto 

enigmático) com grafias que queria destacar (dígrafos, encontros consonantais, sem, 

contudo nomeá-los). Durante uma aula, após explicar a atividade às crianças, veio ao 

nosso lado e comentou: 

Tá vendo que você trabalha ortografia de forma mais divertida nos 

livros didáticos de hoje! Voltando-se para os alunos, diz: 
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Essa tarefa é bem legal, não é? [Eles concordam] Vocês têm que 

descobrir nas adivinhas que letra falta! É uma forma de aprender 

divertida! E porque voltei às adivinhas [revisou tarefa do 1º 

semestre]? Nós estamos no mês de agosto e nós vamos vivenciar o 

folclore... Nossa turma ficou com advinhas para apresentar na Semana 

do Folclore. Eu vou trazer, além dessas e das que a gente viu na 

semana passada, outras adivinhas, que é outro gênero textual que a 

gente vai trabalhar... ou melhor: a gente  vai retomar. (Extrato de 

audiogravação – aula 11). 

Na minientrevista, estimulamos a professora a falar sobre esta 

atividade: 

Pesquisadora – Você voltou para rever uma atividade que eles já 

haviam feito em outro momento e fez um desdobramento desta, apesar 

da oposição de alguns deles. O que te levou a voltar para esta 

atividade? 

Profª Ivanise – [responde sorrindo] É... mesmo com a oposição, por 

que é que eu acho interessante essa retomada de atividade? 

Principalmente dentro de ortografia: essa contemplou dígrafos. Tem 

outras também que eu retomo, por exemplo, o H inicial... é meio 

complexo para crianças do 2º ano Como a gente vai trabalhar a 

questão das adivinhas no folclore, eu já vi que tinha aquela parte [no 

LD] de adivinhas, mas não era aquilo comum. Era trabalhando 

adivinhas que envolviam questões de ortografia. Então é isso que eu 

digo sempre: a questão de você se descabelar com uma coisa que tá 

pronta [refere-se ao LD] e que você pode ampliar o uso! Por isso 

agora no segundo semestre eu dou muita ênfase à escrita de palavras 

com as ditas ‘sílabas não-canônicas’. Como são palavras que são mais 

complexas, eu lembrei que essa atividade foi feita para casa e eles 

nem sempre têm o apoio necessário para fazer aquilo com reflexão, 

mesmo que eu faça aqui a correção com explicações. 

Outra coisa: eu bato nessa tecla sempre, eu sei que quanto a isso a 

rede [municipal de ensino] teve a falha, porque se eu compro o 

serviço, eu digo em que moldes. Então, se eu quero trabalhar com as 
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séries iniciais, com a alfabetização, então eu tenho que aproveitar e 

dizer: olha, aqui é o livro didático da rede. Eu queria que vocês 

fizessem em todas o que foi feito só no início do ano, uma vez, que se 

pegou o LD e foi se discutindo, ‘aqui, essa atividade, o que é que está 

sendo trabalhado? Contempla o que? 

Como eu tenho o material (LDs) e conheço bem ele todo, gosto de 

otimizar meu tempo. Não vou ficar sábado e domingo só voltada pra 

trabalho, planejamento, organizar atividades... Eu tô doida? 

Então a questão do livro didático é justamente isso: se tem tudo, já 

foram escolhidos porque atendiam um pouco à proposta da rede, 

porque um livro para atender na íntegra só quando o município 

construir o seu livro!  Tem pessoas que só usa Língua Portuguesa, 

Língua Portuguesa, Língua Portuguesa [refere-se ao LD]. Ora, em 

todas as disciplinas você trabalha Língua Portuguesa... você viu 

aquele de Geografia trabalhando escrita, poema, parlenda! Até em 

Matemática tem parlenda [no LD de Matemática]! (Minientrevista – 

aula 11). 

De acordo com Rockwell (2007, p. 10), os professores transformam, em sua 

prática cotidiana, o sentido da proposta curricular, adequando-a às exigências (e 

necessidades) do grupo, que podem levar a transformar as atividades propostas, abrindo 

espaço para colocar questões não previstas pelos livros, programas ou pelos próprios 

professores. Segundo a perspectiva de Michel de Certeau (1994, p. 96), podemos 

considerar esta uma ação tática, uma vez que aproveita as ocasiões e delas depende, sem 

base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas, considerando aqui 

não apenas as necessidades do aluno, mas sua intenção pedagógica como, por exemplo,  

trabalhar os gêneros textuais, apropriação do sistema de escrita e a própria ortografia, 

considerando o material didático de que dispõe e a utilização mais proveitosa de seu 

tempo. 

As táticas são procedimentos que valem pela pertinência que dão ao tempo. – 

às circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma em 

situação favorável, à rapidez de movimentos que mudam a organização do 

espaço, às relações entre momentos sucessivos de um “golpe”, aos 

cruzamentos possíveis de durações e ritmos heterogêneos etc (CERTEAU, 

1994, p.102). 
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Citando leituras que subsidiam sua prática com o livro didático e ao mesmo 

tempo falando da viabilidade do uso deste material no cotidiano da sala de aula, a 

professora comentou em uma minientrevista: 

Outra coisa importante é o manual do professor, o do livro didático. 

Eu amo aquilo ali! Ele diz o que fazer, sugere outras leituras pra você 

faze, filmes, livros de literatura infantil. Eu faço isso constantemente. 

Aliás, quem me levou a esmiuçar mais esses manuais foi A. (colega da 

escola que participou da formação do GEEMPA com ela). Quando a 

gente começou a usar o ALP (livro didático de Língua Portuguesa) ela 

me disse: - olha, Ivanise, o manual do professor desse livro tem um 

monte de coisas interessantes! Aí foi quando começou a me mostrar 

coisas e a gente foi vendo juntas.  Essa coisa de ler, trocar 

informações e sugestões de leituras, fazer junto, isso é muito de Ester 

Grossi, essa questão das relações interpessoais. (Profª Ivanise – 

Trecho de minientrevista aula 26). 

Destacamos ainda que a professora parecia observar frequentemente as 

curiosidades das crianças em relação ao livro didático. Quando estavam folheando o 

livro, comentando entre si, revendo uma tarefa feita ou antecipando algum texto ou 

atividade de livro, a professora estava atenta às colocações e interesses demonstrados 

pelas crianças ao longo da aula. Presenciamos em várias ocasiões o redirecionamento ou 

ampliação de atividades em função destas observações que fazia de sua turma.  Este 

redirecionamento ou desdobramento das atividades propostas ou retomadas se dava não 

apenas em relação à apropriação do sistema de escrita, mas se fazia presente em todos 

os eixos do ensino da língua, como expomos ao longo deste trabalho. 
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O Eixo Leitura e as atividades mais frequentes 

As situações de leitura na sala de aula da professora Ivanise eram muito 

frequentes.  Dentre estas, verificamos uma prevalência da leitura feita pelas crianças. A 

leitura de textos de diferentes gêneros esteve presente ao longo de todo o período de 

observação, sendo mais frequente, no entanto, no segundo semestre, após o recesso 

escolar. Em minientrevista, a professora disse que no primeiro semestre, as diferenças e 

insegurança dos alunos eram mais evidentes e que nesse período acabava investindo 

mais nas atividades de apropriação e as leituras ficavam mais a seu encargo.  Como 

iniciamos as observações em sua sala de aula já no final do primeiro semestre, não 

podemos garantir ao certo que tenha havido uma discrepância significativa nesse 

sentido. O fato nos chamou a atenção muito mais em função da justificativa da 

professora que das evidências em si.  Presente em 72% das aulas observadas, a leitura 

feita pelas crianças envolveu textos de gêneros diversos que constavam nos livros 

didáticos dos diversos componentes curriculares, e não apenas o de Língua Portuguesa. 

A professora também trouxe materiais complementares como fichas reprografadas, 

notícias de jornal e matérias de revistas (no suporte original), livros do acervo das 

crianças (distribuídos pela rede ou comprados pelas famílias), panfletos distribuídos na 

comunidade, cartazes de campanhas do governo local ou federal, textos produzidos 

pelos colegas, comunicados enviados pela secretaria da escola, etc. 

A segunda atividade mais observada no eixo da leitura foi a exploração diária do 

calendário, reconhecido pela professora como um gênero de grande utilidade. O 

calendário foi lido coletivamente em 63% das aulas observadas, após a exploração oral 

dos elementos principais: dia da semana, data, mês e ano, número de dias do mês, 

quantos dias já haviam se passado, quantos dias faltavam para chegar ao final do mês ou 

a algum evento específico – festa, feriado, atividade coletiva da escola, passeio, etc. A 

professora, em determinado momento, enfatizou se tratar de um gênero textual de 

grande utilidade para a organização das pessoas e por isso gostava de tê-lo sempre à 

vista e de fazer a localização temporal com a leitura diária dele, logo no início da aula. 

A leitura feita pela professora para seus alunos envolveu narrativas, poemas, 

reportagens, anúncios, textos diversos dos livros didáticos e aconteceu de forma mais 

delimitada em 44% das aulas observadas. Em relação à leitura de textos literários para 

as crianças, além das questões didático-pedagógicas, a Professora Ivanise atribuía a esta 
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atividade uma outra função: trabalhar questões afetivas conflituosas para a criança, 

conforme nos explicou após a cena abaixo descrita 

Leitura de “O Peixe Pixote”. Explorou o nome da autora e do 

ilustrador e o que coube a cada um no livro.  Estimulou antecipações, 

hipóteses sobre a temática a partir da capa do livro e do título. Ao 

longo do texto fez paradas estratégicas para explorar a compreensão 

associando elementos das ilustrações ao texto.  

Profª Ivanise:  –  O peixe Pixote nadava de olhos fechados! Eu trouxe 

esse texto pensando em algumas pessoas da sala. Algumas pessoas 

daqui, parecido com o Peixe Pixote, sabe das coisas. A pessoa 

conhece letras, a pessoa sabe escrever, mas a pessoa tem medo. Medo 

de escrever, achando que está errado e acha que não vai conseguir. Aí 

não quer nem tentar.  Vamos tentar! Vamos abrir os olhos!” (Profª 

Ivanise - aula 2) 

Na entrevista inicial a professora se referiu à sensibilização feita pelo GEEMPA, 

para que os professores estivessem atentos a situações que evidenciassem um “nó 

existencial”, que a professora um dia me explicou mais detidamente do que se tratava 

em uma conversa informal durante o horário da merenda das crianças (e nosso lanche na 

sala).  Esses “nós” eram “bloqueios emocionais” que dificultavam a aprendizagem  das 

crianças, resultando em muitos casos um comprometimento significativo do seu 

desempenho escolar.  Para o grupo de formadores do GEEMPA, esses “nós 

existenciais” precisavam ser trabalhados e a literatura podia ajudar nisso, trazendo 

sutilmente situações em que tais questões pudessem ser discutidas sem referência direta 

à criança ou crianças em questão.  Nos contatos que tivemos com outras professoras que 

fizeram parte da formação com Ester Grossi e o GEEMPA, recebemos as mesmas 

explicações que a Professora Ivanise nos deu.  

O fenômeno da individualidade do professor que está em interação constante 

com outros indivíduos e necessita de sensibilidade e discernimento para conhecer seus 

alunos, constitui-se como uma forte característica do trabalho docente. Essa 

sensibilidade exige do professor, segundo Tardif (2000, p.16), um investimento 

contínuo e a longo prazo, assim como a disposição de estar constantemente revisando o 

repertório de saberes adquiridos por meio da experiência. Para Tardif (2000, p.17) o 
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trabalho diário com os alunos provoca no professor o desenvolvimento de um 

“conhecimento de si”, de um conhecimento de suas próprias emoções e valores, da 

natureza, dos objetos, do alcance e das consequências dessas emoções e valores na sua 

“maneira de ensinar”.  

O saber profissional comporta sempre um componente ético e emocional. 

Primeiro porque, o ensino é uma prática profissional que produz mudanças emocionais 

inesperadas na trama experiencial da pessoa docente. As práticas profissionais que 

envolvem emoções suscitam questionamentos e surpresa na pessoa, levando-a, muitas 

vezes de maneira involuntária, a questionar suas intenções, seus valores e suas maneiras 

de fazer. Esses questionamentos sobre a maneira de ensinar, de entrar em relação com 

os outros, sobre os efeitos de suas ações e sobre os valores nos quais elas se apoiam 

exigem do professor, segundo Tardif (2000, p. 17), uma grande disponibilidade afetiva 

e uma capacidade de discernir suas reações interiores portadoras de certezas sobre os 

fundamentos de sua ação.  

Observamos em várias situações o trabalho associado de leitura e escrita na 

prática da professora. O exemplo abaixo aponta esse ponto de interseção. 

Leitura de regras de jogo: 

Após ler com as crianças as regras de um jogo do livro de matemática, 

a professora chamou cinco crianças para escrever por extenso, no 

quadro, alguns dos números mencionados no texto. Uma menina 

questionou: “O número ou a palavra?”  

A professora respondeu: “A palavra. A atividade é de Matemática, 

mas a gente trabalha junto com Língua Portuguesa. A leitura e a 

escrita estão em todos os lugares, todos os nossos livros...” Chamou 

também um menino para escrever no quadro a onomatopeia que dá 

nome ao jogo (Plact). Problematizou com todas as crianças alguns 

sons que tentamos escrever e que aparecem muito nas histórias em 

quadrinhos. Deu alguns exemplos e algumas crianças escreveram 

como achavam possível: Zoom, zapt, vum, ploc. (Diário de Campo – 

aula 21). 
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Mesmo quando solicitava uma atividade no caderno de desenho, a professora 

convidava os alunos a escrever o nome do que desenharam. O uso do tempo pedagógico 

tendo como prioridade a leitura e a escrita articuladas foram percebidos em nossas 

observações como uma forma de investimento na alfabetização das crianças, no sentido 

específico de apropriação do SEA, bem como de estimular a leitura fluente e autônoma 

pelas crianças.  

Enquanto foi atender a uma mãe de aluno, a professora distribuiu ficha 

de atividade na qual as crianças deveriam ler adivinhas e buscar as 

respostas num conjunto de opções ao final da página. Ao lado dessas 

respostas a criança deveria colocar o número da adivinha 

correspondente (1 a 10). Para esta atividade as crianças foram 

organizadas em duplas, algumas delas agrupadas pela professora, sob 

o argumento explícito de que um teria a tarefa de ajudar o outro na 

leitura. Comenta rapidamente conosco: “São as tais ‘duplas 

produtivas’, nem sempre tão voluntárias...” (comentou isto após uma 

aluna protestar por ter que mudar de dupla). Apesar de algumas 

resistências, as duplas trabalharam de forma colaborativa, de modo 

que a estagiária que ficou dando um apoio, praticamente não precisou 

intervir. (Trecho do Diário de Campo – aula 20). 

Em praticamente metade do número de aulas observadas, a professora 

disponibilizou no horário do recreio e em momentos que se seguiram a este, material 

para leitura por livre escolha das crianças. Este material provinha de seu acervo pessoal 

e era composto por livros de contos de fadas clássicos, revistas em quadrinhos, 

almanaques infantis, livros ilustrados com textos escritos em letras de imprensa 

maiúscula, livros de literatura infantil. Além desses materiais de leitura, ficavam 

disponíveis também os jogos de associação entre figuras e palavras (alguns produzidos 

por ela e outros disponíveis no mercado). 

 

Produção de textos 

O perfil da turma da Professora Ivanise, como salientamos, diferentemente da 

outra turma observada,  apresentava-se mais avançado em relação à escrita e produção 

de textos. Diante de tal contexto a professora investia em muitas situações de produção 
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escrita e integrava a estas todos os alunos, considerando as dificuldades e percursos de 

cada criança. Em uma conversa durante o recreio a professora nos disse: 

Eu acredito que quando coloco a mesma atividade para todos e vou 

cobrando de cada um conforme suas possibilidades estou trabalhando 

a heterogeneidade da turma, mas não do ponto de vista de atividades 

diversificadas. Porque se eu quero que o menino avance, eu não tenho 

que ficar fazendo tarefas mais “fraquinhas” pra ele [faz sinal de aspas 

com as mãos]. O que eu preciso é desafiá-lo a fazer junto com os 

demais, mesmo sabendo que enquanto uns estão produzindo textos 

mais avançados ele vai estar produzindo frases... mas ele está 

produzindo! Ele está sendo desafiado a escrever aquilo que ele 

pensou: uma frase, um texto curtinho, algo dentro de um gênero que 

está sendo trabalhado com a turma. Isso faz diferença até na 

autoestima dele (Trecho do Diário de Campo – aula 17). 

Nessa direção, Chartier, Clesse e Hébrard (1996, p.22) discutem a importância 

das atividades de grande grupo, que são capazes de mobilizar todos os alunos de 

diferentes níveis de desempenho, de modo a aproveitar ao máximo as interações entre as 

crianças. Os autores destacam exatamente o que a Professora Ivanise argumenta: a 

gestão de grupos heterogêneos não pode ser regida por um recurso quase que exclusivo 

aos exercícios individuais diferenciados.  De acordo com esses pesquisadores, o 

professor é constantemente desafiado no seu cotidiano a gerenciar classes heterogêneas, 

o que envolve lidar com questões de natureza diversa como as reações dos alunos, a 

tomada de decisões, as atividades, ora superadas, ora persistentes. 

Partindo da forma de organização das situações de produção de textos 

vivenciadas na sala de aula desta professora, categorizamos as atividades desenvolvidas 

neste eixo do ensino em dois grandes agrupamentos: produções coletivas e produções 

individuais. 

A produção coletiva evidenciou-se como uma atividade menos frequente que a 

produção individual na prática da Professora Ivanise. Nesses momentos coletivos eram 

explorados muitos aspectos relativos à organização das ideias no texto, distribuição do 

texto em parágrafos, uso de letras maiúsculas, recuos de parágrafo, entre outras 

questões, de forma a servir de subsídios para outras situações de produções individuais.  
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Nestes momentos , as docentes sempre retomava produções anteriores para recapitular 

características dos gêneros produzidos e contrapor às características do gênero a ser 

produzido no dia. Observamos o cuidado com a explicitação dos espaços de circulação 

do texto a ser produzido (sala de aula, salas vizinhas, escola como um todo, família, 

comunidade, etc).  Na aula em que produziram a lista e o convite da festa dos 

aniversariantes do mês, a professora frisou: Este convite vai circular onde? Quem são os 

convidados da nossa festa? Não podemos convidar muita gente, Porque?  Nesta aula as 

crianças produziram convites que trocaram entre elas ou remeteram à gestora e outros 

funcionários da escola. Também recebemos o convite feito por uma das crianças e 

participamos da festa. Para esta produção, cada grupo ficou encarregado de alguns 

convidados. 

Rockwell e Mercado (1986, p.156) destacam que dentro da sua aula o professor 

pode determinar, em certa medida, seu fazer cotidiano, dentro do âmbito sujeito à sua 

própria consciência e aos limites dados pela negociação com os alunos. Em diversos 

momentos das aulas, a professora produziu textos coletivos com os alunos, sendo ela a 

escriba. Em outras situações em que as crianças eram estimuladas a produzirem 

sozinhas, a professora observava e intervinha individualmente junto aos alunos, 

mantendo sempre uma postura incentivadora, valorizando o que cada um conseguia. No 

dia em que as crianças foram convidadas por ela a produzir o calendário do mês, 

comentou conosco: 

Eu acho interessante que eles estão tão compenetrados em tentar 

escrever sozinhos que nem atentam para copiar [aponta o cartaz na 

parede]... aqui tem segunda, terça, quarta... mas eles não vêm copiar, 

não. O bom é isso! Eles tentam, se esforçam, não querem ser copistas! 

Eu acho ótimo! (Diário de Campo – aula 18)   

No início do segundo semestre a professora passou a escrever no quadro com 

letra cursiva, relembrando que havia combinado com a turma que depois do recesso só 

escreveria com aquele tipo de letra. No primeiro momento de produção coletiva de texto 

após o retorno do recesso, esse acordo foi destacado e mantido, embora algumas 

crianças ainda reclamassem. Antes de iniciar a produção, relembrou o evento 

importante que eles vivenciaram na escola e que iriam relatar como foi, fazendo isso 

juntos e com o auxílio dela. Explorou oralmente os aspectos significativos para um 
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texto que se preste a “contar às outras pessoas, inclusive as que não vieram, como foi a 

participação da turma na Feira de Conhecimentos que reuniu toda a escola.” Destacou 

que houve um tema geral (Camaragibe, minha cidade) e que aquela turma escolheu 

alguns aspectos que foram trabalhados no primeiro semestre para apresentar aos 

colegas, pais e comunidade. Perguntou então que aspectos foram estes que apresentaram 

e foi listando o que os alunos falavam em um lado reservado do quadro, propondo em 

seguida a organização das ideias.  

Profª Ivanise:  – Como é que a gente começa então esse texto? 

Aluna 1: - Pelo título! 

- E que título a gente pode dar? 

Alguns alunos: - A Feira de Conhecimentos; A Feira da Escola... 

Professora perguntou qual título, entre esses dois ficaria melhor e eles 

optaram pelo primeiro.  Nesse momento percebeu que alguns alunos 

já estavam copiando e por isso não participavam. Circulando pela sala 

fechou os cadernos, dizendo enfaticamente que não era hora de copiar 

e sim de produzir, de contribuir com a produção que era coletiva [fala 

a última palavra em tom mais alto e pausadamente].  As crianças 

então passaram a participar e só ao final ela autorizou a cópia. 

Caminhou, então, pela sala entre os alunos fazendo intervenções 

individuais em relação à escrita, tais como: disposição do texto na 

página, paragrafação [escurecendo com a caneta e régua a margem do 

caderno, que é muito clara, me disse que é para que eles tivessem esse 

referencial mais nítido, inclusive para fazer o recuo dos parágrafos]; 

uso da letra cursiva, inclusive das letras maiúsculas relembrando 

quando deveriam ser usadas; chamou a atenção para a caligrafia de 

alguns perguntando o que é letra legível [os alunos responderam] e em 

muitos casos pediu que algum aluno apagasse e refizesse o que não 

estava adequado.  

Quando mencionei no intervalo que a margem do caderno era muito clara para 

estimular que a professora comentasse sua decisão, de imediato me respondeu que isto 
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mostrava a qualidade ruim do que vinha no material escolar do aluno. Acrescentou 

então: 

 “Mas eu faço questão de escurecer [a margem] em um momento 

como este, de produção textual, principalmente porque eles precisam 

estar atentos a dois aspectos ao mesmo tempo, na construção dos 

parágrafos: primeiro que os diferentes parágrafos vão organizando as 

ideias por assunto, pela sequência de começo-meio-fim e segundo que 

há um espaço maior para o início deste [em relação à margem], que é 

isso que vai caracterizar que ali começa outro [parágrafo]. Pode 

parecer besteira, mas isso é importante de ser visto desde cedo, outro 

dia estava lendo algo sobre isso... mas não lembro bem onde foi. Eu 

lembro que o pessoal do GEEMPA já comentava, que não é apenas 

uma questão estética, visual, que a gente fica pegando no pé... 

‘escreve até aqui e passa para a linha abaixo ... não pode passar direto 

(para a folha ao lado), etc... São questões mesmo de organização do 

texto, que vai servir pra vida toda. Então porque eu vou deixar isso lá 

pra frente [séries mais avançadas]? Eu devo tratar é logo agora [no 

ciclo de alfabetização]! 

A produção de texto individual observada com mais frequência, era, segundo a 

professora, algo em que ela ‘investia bastante’ (expressão que utilizou já na entrevista 

inicial). Um exemplo que consideramos significativo deste tipo de atividade foi a 

produção de um relato, a partir de uma fotografia de família. No início da aula em que 

esta produção teve início, a professora me explicou que o gênero era relato pessoal e 

que estava “associando os componentes [curriculares] História e Língua Portuguesa”.  

Ao escrever no quadro o cabeçalho, delimitou as linhas de margens, similares às do 

caderno, e comentou para todos ouvirem: “Para lembrar de respeitar as margens no 

caderno”. Mesmo com o alerta a professora fez sobre a questão de escurecer a margem 

do caderno com a caneta e comentou conosco que fazia isto até que eles acostumassem, 

que depois isso era “automatizado”. 

Assim que entregou o ‘caderno de textos’, explicou que eles iriam 

escrever, ler, socializar com os colegas e depois, junto com ela, 

revisariam a escrita, fariam as correções necessárias e, se fosse preciso 
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reescreveriam, passando à limpo o texto corrigido. Acrescentou que 

por esses motivos levariam mais de uma aula para concluir todos esses 

passos. Explicou então que cada criança iria falar da foto que trouxe 

(solicitada ao longo da semana anterior) e escrever sobre aquele 

momento, o lugar, as pessoas que estavam na foto, o que os pais 

comentaram com eles sobre aquela foto/situação, enfim: “relatar o 

momento de sua vida que ficou registrado na foto”. 

Após esse momento inicial, as crianças foram chamadas 

individualmente para ler seu texto e junto com a professora fazer as 

devidas correções. Ela problematizava questões de troca e omissões de 

letras, segmentação, paragrafação, uso de letra maiúscula, repetição de 

palavras, pontuação (particularmente ao final do parágrafo). Esse 

processo de correção durou toda a aula. A professora chamava aluno 

por aluno enquanto, paralelamente, as demais crianças faziam outra 

atividade (fichas de exercícios). A estagiária de apoio à inclusão 

prestava uma ajuda aos alunos enquanto a professora fazia estas 

intervenções individuais. 

No início da aula seguinte, finalmente, as crianças puderam ler seus textos em 

voz alta para os colegas. Apenas uma aluna se recusou, inibida com a provocação das 

colegas. Diante disso, a professora, após reclamar e  discutir com todos sobre o respeito 

que deveriam ter ao ritmo de cada um, chamou a criança para ler perto dela. A menina 

iniciou a leitura em voz baixa, apenas sussurrando para a professora, que acompanhava 

atenta, interagia fazendo perguntas sobre a cena relatada, elogiava e incentivava a 

criança.  Na metade da leitura, a menina resolveu ler em voz alta e a turma escutou 

atenta. A professora em outro momento comentou comigo sobre “essas pequenas 

alegrias da profissão de professora” em participar do crescimento pessoal dessas 

crianças.   

Acompanhamos em sua sala diversas situações de superação emocionantes, que 

a professora sempre comentava ao final e em alguns momentos usava a expressão 

apreendida da formação do GEEMPA, afirmando que esses “nós existenciais” 

precisavam ser trabalhados em benefício da própria aprendizagem da criança, trabalho 

que em sua opinião “cabe ao alfabetizador, sim”.  
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O objeto do trabalho docente são seres humanos, como destaca Tardif (2002)  e, 

consequentemente, os saberes dos professores trazem consigo as marcas de seu objeto 

de trabalho. Essa proposição, segundo o autor, acarreta consequências importantes e 

raramente discutidas quanto à prática desses profissionais. Tardif menciona o fenômeno 

da individualidade do professor  que está em interação constante com outros indivíduos 

e necessita de sensibilidade e discernimento para conhecer seus alunos, sendo esta uma 

forte característica do trabalho docente, exigindo deste profissional, um investimento 

contínuo e a longo prazo, assim como a disposição de estar constantemente revisando o 

repertório de saberes adquiridos por meio da experiência. 

Outro aspecto evidenciado na prática da professora foi a insistência na realização 

das atividades por todos. As atividades passadas em classe e as que eram para ser feita 

em casa, além de serem corrigidas, sempre eram retomadas para serem feitas, quando a 

criança as negligenciava.  

No recreio, dois alunos que se dispersaram foram chamados ao lado 

da professora para produzirem seus textos. Ela os ajudou refletindo 

com eles sobre a grafia de algumas palavras que apresentavam maior 

grau de dificuldade. Ao final do recreio os dois haviam concluído a 

atividade de produção de um pequeno texto descrevendo sua família – 

atividade do LD de Geografia
38

 – a professora perguntou, em tom de 

brincadeira:    

– E então?  Doeu?  

Diante da resposta negativa das crianças, prosseguiu:  

 – Ficou mais inteligente ou menos? 

As crianças retornaram para seus lugares mostrando aos colegas que 

haviam conseguido fazer a atividade. ( Diário de Campo – aula 29). 

Observamos diversas situações de escrita espontânea das crianças sendo 

valorizadas e incentivadas.  Estas também foram objeto de reflexão e problematização 

da escrita. Como se nada pudesse passar despercebido, a professora sutilmente levava as 

                                                 

38
 A atividade trata das diversas composições de famílias e propõe um pequeno texto a ser 

complementado pela criança, caracterizando sua própria família (composição, nome das pessoas, etc). 
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crianças a corrigirem seus textos ao mesmo tempo em que fazia um reconhecimento do 

valor social daquela escrita. 

Uma aluna fez um bilhetinho para a amiga e trouxe para a professora 

corrigir. Ela pediu que a aluna lesse, parabenizou-a e enfatizou como 

era importante escrever. Lembrou que escrevemos com várias 

finalidades e que a comunicação com os amigos era muito importante. 

Em seguida, pediu pra ler novamente o texto com a criança e foi 

fazendo, de forma mais reservada, alguns questionamentos sobre a 

escrita de certas palavras. Ao seu lado, à medida que as questões eram 

tratadas, a criança fazia as correções necessárias. (Trecho do Diário de 

Campo – aula 20). 

Percebemos em várias situações que a professora acionava uma espécie de 

pensamento prático, que autores diversos apontam com diferentes nomenclaturas, mas 

que, em suma, é construído na experiência cotidiana de sala de aula e de escola, somado 

às experiências diversas de formação continuada, trocas com os pares, vivência sindical, 

experiências individuais, na reflexão sobre as diferentes situações de aprendizagem bem 

como na reflexão sobre seus acertos e equívocos,  que formam uma base de sustentação 

aos atos de ensino. Em outras palavras constituindo um habitus, conforme definido por 

Bourdieu. Todo esse arsenal de saberes, do qual nem sempre o profissional tem 

consciência, acionam, sem dúvida, no cotidiano da sala de aula as decisões, rotinas, 

improvisos  e motivações para a prática de alfabetizadora. A forma de conduzir sua 

prática pedagógica tem então à sua disposição o que Chartier (2007) destaca como 

‘regras de ação operatórias’ que o sujeito aciona para responder a cada situação. 

 

O trabalho com a Oralidade 

Em diversas situações as crianças eram estimuladas e provocadas a expressarem 

oralmente suas opiniões e argumentos. Nos vários momentos em que a professora fazia 

comentários, dava explicações, orientava atividades, as crianças participavam 

ativamente e suas falas eram valorizadas. Em alguns momentos a professora pedia 

atenção específica, dando destaque ao comentário ou questionamento específico de cada 

aluno. As crianças demonstravam satisfação em participar desses diálogos e utilizavam 

frequentemente um vocabulário mais elaborado buscando se aproximar do raciocínio 
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seguido pela professora, ora corroborando-o, ora complementando-o, ora divergindo 

para questões periféricas que a professora buscava redirecionar para o tema da conversa 

em questão. 

Temos registro de diversas situações que exemplificam essa relação de diálogo 

que se estabelecia. Diante das orientações para uma atividade de casa, por exemplo as 

crianças perguntavam se deveriam utilizar o caderno de desenho na horizontal ou no 

sentido vertical.  Observamos que muito deste vocabulário incorporado por eles é 

frequentemente utilizado pela professora, em sala de aula, em situações diversas. Em 

atividades como caça-palavras e palavras cruzadas, a professora normalmente fazia 

perguntas ao grupo sobre as palavras contidas em cada linha, referindo-se à ordem e 

posição da linha (primeira vertical, segunda horizontal, etc).  

Frequentemente vimos a Professora Ivanise aproveitar situações especialmente 

favoráveis para ampliação de vocabulário das crianças, refletir sobre alguns fatos 

trazendo termos novos, explorando seus significados e a adequação de alguns termos 

usados. A cena descrita abaixo é um exemplo disto. Neste caso, uma questão disciplinar 

torna-se também uma situação didática potencialmente rica. 

Um aluno chamou a professora de idiota (reagindo a uma intervenção 

disciplinar). Tratava-se do aluno especial. A professora havia 

comentado comigo, minutos antes, sobre a grande dificuldade que esta 

criança tinha em respeitar os limites, e que ele precisava “perceber-se 

como um aluno igual aos demais”.  No momento em que a criança 

gritou, mais de uma vez, sua resposta foi: 

–  Não sou idiota, não! Aliás, você sabe o que é ‘idiota’? 

Diante da resposta negativa da criança (e sua evidente surpresa por 

não ter sido repreendido no mesmo tom), a professora dirigiu-se à 

turma: 

–  Alguém aqui na sala sabe o que é ‘idiota’? Escrevendo a palavra no 

quadro, convidou-os a contar quantas sílabas tinha, e insistiu se 

alguém sabia o que significava. 

Todos responderam que não. A professora então disse: 

– E quando a gente não sabe o que uma palavra significa, faz o que?   

Uma aluna respondeu: – Procura no dicionário! E a professora, 

dirigindo-se à turma, propôs: 
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– Então vamos procurar? Quem quer ajudar W. a descobrir o que 

significa isso que ele disse comigo? Começa com que letra? qual a 

segunda letra? 

Rapidamente quatro crianças correram para pegar dicionários no 

armário da professora. Uma delas encontrou e leu. A professora 

anotou no quadro: 

“1.  Quem é pouco inteligente, tolo, imbecil. 

 2. Quem sofre de retardo mental, débil mental” 

 Voltando-se para a criança, perguntou: 

– Agora me diga: eu sou isso? 

A criança, que a esse momento estava ao lado da professora, de 

cabeça baixa, respondeu que não e pediu desculpas a ela. A professora 

lhe deu um beijo na testa e diz que estava desculpado e que voltasse 

para o seu lugar e não atrapalhasse o trabalho dos colegas. 

Acrescentou que iria reclamar com ele todas as vezes que precisasse. 

Voltando-se para a turma, fez a seguinte intervenção: 

- A gente não pode sair por aí chamando a pessoas de coisas que a 

gente nem sabe o que é. Se não sabe o que quer dizer uma palavra, 

procura no dicionário. Todo mundo agora já sabe o que significa esta 

palavra, não é? Quem mais além desses que correram para procurar, 

sabe como usar o dicionário? 

As crianças começaram a explicar ao seu modo, a organização em 

ordem alfabética e os números, que ela explicou serem diferentes 

significados para a mesma palavra e usou o exemplo da palavra 

‘manga’, escrevendo no quadro e buscando com eles diferentes 

significados (fruta, manga de camisa, manga do verbo mangar). Disse 

às crianças que em outros momentos voltariam a pesquisar verbetes e 

explicou do que se tratava.  Após este momento a professora retomou 

a atividade anterior (no LD de Matemática), revendo o enunciado para 

eles se situarem novamente. (Diário de Campo – aula 17). 

Sobre tal intervenção, a professora comentou na minientrevista naquele mesmo 

dia que era preciso “ter um olhar pedagógico até para as questões disciplinares”.  Citou 

alguns exemplos da formação do GEEMPA, no que se referia à afetividade: elas (as 



204 

 

questões afetivas) podem prejudicar não apenas o aluno, na aprendizagem, mas também 

o professor, nas suas intervenções. Se eu fosse ficar com raiva por que ele me chamou 

de idiota, não ia ter grande proveito e eu perderia a chance de fazer ele refletir. Ele ia 

continuar me chamando de idiota! E pior: sem nem saber o que diabo é isso!” [ri muito 

ao fazer esse comentário]. 

No âmbito escolar, os professores costumam trocar informações e opiniões sobre 

suas condições de trabalho e a defesa da melhoria de sua situação pessoal e coletiva. 

Discutiam ainda questões diversas, relativas a outras escolas, à própria rede de ensino e 

seus aspectos administrativos, discutem mudança de localização e possibilidades de 

ascensão na carreira dentro do magistério, entre outras coisas. Em momentos de 

mobilização de base e frente aos escassos espaços institucionais de encontro, a escola é 

também o contexto natural do processo de tomada de consciência profissional e social 

por parte dos professores. Também nesse sentido, observamos certa liderança da 

Professora Ivanise entre seus colegas de escola, que sempre a consultavam para 

esclarecimentos de dúvidas em várias questões. A disponibilidade da professora, 

somada à sua experiência profissional na rede de ensino eram elementos que reforçavam 

sua credibilidade entre os colegas e comunidade. Presenciamos momentos diversos em 

que a professora apontava soluções para questões diversas trazidas pelo grupo (do vale-

transporte aos conflitos envolvendo professores e gestão). Tal fato, ratifica a perspectiva 

de Rockwell e Mercado (1986, p.150) ao destacarem que a prática docente que se 

observa nas escolas tem, assim, uma sustentação em determinados sujeitos que põem 

em jogo seus próprios saberes e interesses, sujeitos particulares cuja história pessoal e 

profissional se enlaçam com a história social, no caso específico das professoras em 

discussão, com a história da própria escola em que atuam há vários anos. 

As professoras pareciam ter consciência de que diferentes atividades que 

compunham suas práticas referiam-se ao que Chatier (2007, p. 196) chamou de 

variedade de modelos que não se mostravam antagônicos, mas revelavam-se como 

dispositivos de coexistência pacífica. A produção coletiva de texto, valorizada em 

ambas as práticas, permite segundo Chartier (2007, p. 196) um trabalho de reformulação 

importante e a realização de várias atividades (encontrar palavras, observações sobre a 

pontuação, as correspondências grafema-fonemas, etc). 
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Assim como a Professora Florence, do estudo de Chartier (2007), as Professoras 

Ivanise e Ana Lúcia investiam em momentos de intervenções individuais com seus 

alunos em que problematizavam características da escrita, levanto as crianças a 

refletirem sobre esta e rever suas atividades, ajustando-as quando necessário.  Mais do 

que isso, estas professoras utilizavam estes momentos para valorizar os saberes de cada 

criança, aproveitando claramente a oportunidade para investir na auto-estima dos alunos 

(com incentivos, comentários, elogios, confrontação destes com seus acertos), 

particularmente daqueles com mais dificuldades no processo de alfabetização.  A 

respeito destes, elas invariavelmente traziam, nos intervalos e nos momentos de 

conversas informais conosco e com os colegas, informações complementares 

(problemas familiares da criança, histórico dos anos anteriores em outras turmas) e se 

mostravam atentas aos seus avanços, por menores que fossem.  A esses conhecimentos 

personalizados que constituem um  elemento importante na condução de suas práticas e 

de escolhas mais acertadas, Chartier chamou de “saberes particulares a respeito de cada 

criança”, destacando que intervenções individualizadas desta natureza exigem um 

adulto muito disponível (2007, p.197). 

Cruzamento entre o prescrito e o realizado, os coletivos do trabalho constituem 

também o suporte a investimentos subjetivos constantes para responder àquilo que as 

prescrições não dizem e para fazer melhor em uma zona de incerteza; esse engajamento 

pessoal é tanto mais forte quanto mais ele for sustentado por um coletivo de trabalho, 

como afirma Souza e Silva (2004, p. 91) 

As relações que se podem “ver” em um registro de aula depois de um longo 

processo de análise, para o qual geralmente não existem condições nos 

tempos destinados à formação docente, não são evidentes na primeira leitura 

do material (ROCKWELL e EZPELETA, 1986, p.169). 

Lembrando Rockwell e Mercado (1986, p. 152), essa formação no contexto 

escolar, composta por diferentes momentos de trocas e reflexões pelos professores, 

parece ter uma consistência efetivamente decisiva. Não é um processo que se dá à 

margem de outros referentes, segundo as autoras. Nesses espaços, destacam, os  

professores não apenas apropriam-se de normas e disposições oficiais como também de 

práticas dos colegas naquela e em outras escolas.  

Conforme destacamos anteriormente, a rede de trocas estabelecidas pelos 

docentes na escola vêm corroborar a observação de Chartier (2007, p.200) a esse 

respeito, ao destacar que essas trocas são dialógicas, permanentes, subjetivas, 
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infindáveis, entrecruzadas. Sem dúvida, pudemos verificar tudo isto durante as 

observações no cotidiano da escola. 
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3.4.  Vendo-se e ouvindo-se: as professoras comentam suas práticas nas 

Entrevistas de Autoconfrontação 

O enfoque da cultura começa quando o homem ordinário se torna o narrador, 

quando define o lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu 

desenvolvimento. Este lugar tanto é dado ao locutor do discurso como a qualquer outro. 

Ele é o ponto de chegada de uma trajetória.  

Chegar às entrevistas de autoconfrontação nos exigiu um significativo 

investimento nas fases anteriores do trabalho  de pesquisa:   observações, entrevistas e 

minientrevistas ao longo da permanência na sala de aula das professoras Ana Lúcia e 

Ivanise.  Um de nossos maiores cuidados era o de eleger para esta entrevista aspectos 

realmente significativos do cotidiano de suas salas de aulas, apresentando-lhes em 

algumas cenas um extrato que mais se aproximasse de suas escolhas frequentes e que 

possibilitasse às docentes –  que naquele momento do trabalho mudavam do estatuto de 

observadas para o de observadoras da própria prática – elementos que melhor 

mobilizassem sua análise.  

Conforme detalhamos no capítulo 2, no início da entrevista com cada professora, 

explicamos brevemente o critério de escolha das cenas que seriam apresentadas, 

envolvendo atividades e intervenções diversas que captamos de suas práticas como 

alfabetizadoras. Acrescentamos que faríamos pausas após cada uma delas, para que 

pudessem nos falar sobre como tais escolhas passaram a fazer parte de suas rotinas. 

Numa pré-análise destas entrevistas percebemos que as professoras associavam 

os aspectos apresentados que compunham suas práticas a influências que se agrupavam 

em três dimensões:  

 Formação Continuada; 

 Aprendizagem com os pares; 

 Aspectos da própria subjetividade. 

Da mesma forma, a análise da associação desses elementos, a partir do software 

utilizado, o Tropes, sinalizava para o encadeamento destes que além de muito próximos, 

mostravam-se até mesmo mesclados nos mesmos trechos das entrevistas, nas diferentes 

dimensões citadas.  Neste sentido, entendemos que embora façamos a seguir uma 
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análise estruturada em categorias delimitadas a partir da fala dos sujeitos,  não podemos 

desconsiderar que a atividade profissional e os elementos que a embasam são, de fato, 

essa amálgama complexa, que os pesquisadores, por mais que busquem conhecer e 

interpretar através de diferentes artefatos metodológicos, como chama a atenção Yves 

Clot (2002), constitui-se como  uma “verdade” que não é diretamente acessível. Para 

Clot, qualquer observação do trabalho dos outros é uma ação sobre estes e tem seus 

efeitos.  Assim, considerando o uso da autoconfrontação e os “diálogos” que ela 

desencadeou e procurando ser – também parafraseando Clot –  “o menos ingênuo 

possível”, analisamos nos itens subsequentes a leitura que fizemos dessas dimensões 

que tomamos por categorias a analisar. 

Ao analisarmos tais entrevistas, observamos que entre os aspectos destacados 

pelas professoras, muitas de suas escolhas didáticas e crenças subjacentes a estas eram 

associadas (direta ou indiretamente) às contribuições da formação continuada ao longo 

da trajetória profissional e, de forma específica, às suas trajetórias na rede de ensino. 

Mesmo quando não havia uma referência explícita a esta formação, observamos o uso 

de conceitos, expressões, linguagem acadêmica, enfim, de um vocabulário presente no 

contexto dos eventos formativos institucionalizados, que nos permitiu perceber a 

influência indireta desta nas construções de suas práticas  no cotidiano da sala de aula. 

Ao tratarmos da associação dos elementos constitutivos das práticas das 

professoras que elas associavam à aprendizagens com os pares, não poderíamos deixar 

de considerar que nossos discursos estão cheios de palavras dos outros e as nossas 

declarações são caracterizadas em diferentes graus de alteridade ou assimilação pelo 

mesmo trabalho, segundo a perspectiva de Backtin. O mundo que nos rodeia, segundo 

suas ideias, está povoado de vozes de outras pessoas e vozes são palavras no sentido de 

"enunciados". 

Vivo em um mundo povoado de palavras alheias. E toda a minha vida, então, não é 

senão a orientação no mundo das palavras alheias, desde assimilá-las, no processo 

de aquisição da fala, e até apropriar-me de todos os tesouros da cultura" (BACKTIN, 

1979 apud CLOT, 2002).   

Analisar a aprendizagem com os pares como algo explicitado pelas professoras 

em suas entrevistas de autoconfrontação – bem como ao longo de nossa pesquisa – não 

exclui considerarmos também que os conceitos, jargões, concepções diversas que 

emergiram como relacionadas à formação continuada, sejam ao mesmo tempo 

elementos presentes no discurso desses pares e consequentemente das professoras. Tal 
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delimitação, para fins de análise, apenas demarca o papel da interação como via de 

acesso ao gênero profissional. 

Salientando que as situações analisadas são construções do e no trabalho –  

atividade material e simbólica sobre o mundo exterior –,  assumimos a concepção de 

Yves Clot (2007, p. 94) que o considera tanto constitutivo da sociedade como da vida 

subjetiva. Entendemos, assim, que o trabalho é, ao mesmo tempo, um fato subjetivo e 

um fato social (CLOT, 2007, p.102), e seus aspectos subjetivos permeiam toda a 

construção das práticas de um profissional.  Dada a necessidade de se fazer um recorte, 

para fins desta análise, consideramos na delimitação dos elementos da subjetividade 

aqueles relacionados a: trajetória e experiências pessoais, “intuição”, crenças pessoais, 

que as professoras mencionaram nas entrevistas, reconhecidos por elas como 

determinantes mais diretos ou de forte influência em suas escolhas.  

Em cada circunstância, o sujeito no trabalho traz uma história e uma experiência 

que a observação exterior pode confundir de forma rápida, com um conjunto de 

automatismos e rotinas. Na realidade, estes se apoiam em escolhas e em um 

compromisso subjetivo, como afirma Clot  (2007, p. 141). O autor descarta a ideia de 

tomar a entrevista de autoconfrontação como simples explicitação ou extração, partindo 

do pressuposto de que as atividades não são exclusivamente esquemas operatórios 

invariantes, subjacentes à ação. Para ele, é preciso apreender no fio da análise,  assim 

como não devemos considerá-las inversamente como simples produtos conjunturais 

dessa mesma análise ou “mera construção intersubjetiva”. 

Para melhor visualização dos aspectos que discutiremos neste item, elaboramos 

o quadro a seguir, no qual é possível perceber a prevalência de aspectos associados à 

formação continuada, quer de forma direta, ou indireta, frente aos aspectos associados à 

aprendizagem com os pares bem como a elementos da subjetividade das professoras. 
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Quadro – Associações das práticas ao que as fundamentam – Perspectiva dos sujeitos 

Aspectos analisados pelas 
professoras na 
autoconfrontação 

Diretamente 
associados à 
Formação 
Continuada 

Indiretamente 
associados à 
Formação 
Continuada 

Associado à 
aprendizagens 
com os pares 

Associados a 
elementos da 
própria 
subjetividade 

A
n

a 
Lú

ci
a 

Iv
an

is
e

 

A
n

a 
Lú

ci
a

 

Iv
an

is
e

 

A
n

a 
Lú

ci
a 

Iv
an

is
e

 

A
n

a 
Lú

ci
a 

Iv
an

is
e

 

Organizadores do tempo e 
atividades a serem 
vivenciadas 

X X       

O trabalho com o nome das 
crianças X X X  X   X 

Apropriação do SEA 
X     X X X X    

Diversificação de 
intervenções X XXXX    X X X X X X  

O Uso dos livros didáticos 
X     X  X X    

Leituras feitas pelas 
professoras X X     X  

Sequências didáticas 
X X X      

Trabalho com gêneros 
diversos X X X      

Produção coletiva de texto 
X   X     

Produção individual de 
textos X X X      

Oralidade – 
debate/argumentação X  X X   X  

Concepções e práticas de 
avaliação 

 X X    X  

Valorização do aluno 
 X     X X 

Registros/ Planejamento
39

 
    X        

 

A primeira cena apresentada às professoras referia-se a gêneros utilizados como 

organizadores em relação ao tempo e às atividades a serem vivenciadas. No caso da 

Professora Ana Lúcia, destacamos o trabalho com a agenda do dia e com a Professora 

                                                 

39
 Aspecto evidenciado apenas na entrevista de autoconfrontação da Professora Ana Lúcia. 



211 

 

Ivanise, o trabalho diário com o calendário (dia, data, mês, ano, eventos do mês). 

Pedimos a cada uma delas que falasse sobre a cena em questão, nos situando sobre a 

escolha daquela atividade ou intervenção apresentada e sobre como a introduziu em sua 

prática cotidiana de forma a tornar-se parte de sua rotina de sala de aula. Ao final do 

vídeo, nos dois casos, perguntamos às professoras: “De onde veio essa atividade tão 

frequente na sua rotina?” A Professora Ana Lúcia respondeu de imediato: 

A partir de formação continuada. Na época em que entrei na educação 

infantil.  Então se sensibilizou o grupo, para que a agenda fosse vista 

não como uma rotina rígida, pronta, pra ser seguida daquela única 

forma... na verdade o tema era rotina.  Então dentro da rotina a gente 

teve também a agenda diária. Sensibilizando e incentivando, pra que 

fossem postas em nossas aulas. Então eu comecei a fazer com os 

alunos. E comecei a ver resultados. Tanto que, no dia em que ela não 

é feita, por algum motivo, eles cobram logo. E por outro lado também, 

pra ajudar a gente a se situar no momento. Tem momento que eles 

querem a toda hora estar brincando, se levantando, indo para a banca 

do outro e tal, e aí ‘olha, tá no momento disso?’ Então a gente 

começou realmente a partir dessas formações. (Profª Ana Lúcia) 

Procedemos da mesma forma com a Profª Ivanise, apresentando-lhe uma cena de 

uma criança preenchendo o calendário do mês, enquanto ela relembrava com a turma as 

características deste gênero e pedia que localizassem informações específicas em tal 

texto. Questionada ao final do vídeo sobre a adoção desta atividade como rotina em sua 

sala de aula, a professora nos respondeu: 

Como eu já tinha dito pra você, que eu sempre fui muito curiosa em 

inovações na prática da sala de aula e sempre procurei pesquisar, ler, 

alguns teóricos, mas, nessa questão do calendário, uma das que trouxe, 

com muita propriedade, a ponto de entender mesmo o porquê foi o 

GEEMPA. Então, daí, eu comecei a utilizar não só da forma que ela 

disse (formadora), que ela apresentou, como sendo um texto, né? Ela 

dizia: para que o aluno se organizasse na sala de aula, naquele dia ia 

fazer a questão da rotina. Era algo que eu fazia, mas não com tanta 

frequência e não tinha a propriedade do porquê daquilo. (...) Então, 



212 

 

quando eu entendi qual a riqueza que o calendário traz... Localizar por 

dia, mês, ano, dia da semana... tanto que você... nele você pode 

trabalhar História, Geografia, Matemática e por aí vai. E aí eu passei a 

ter esse hábito. (Profª Ivanise) 

 As professoras apontaram uma apropriação das discussões e propostas da 

formação continuada, a partir da experimentação destas em sala de aula e da avaliação 

positiva dos resultados com os alunos. Foi necessário para isto, vivenciar o trabalho 

como atividade dirigida em situação real, que segundo Clot se realiza dando 

acabamento ao gênero na ação. Com inspiração em Backtin, Clot (2007, p.86) destaca 

que o discurso não se acha em uma linguagem neutra e impessoal; ele está nos lábios 

alheios, a serviço de intenções alheias. É preciso que o sujeito se aposse dele, 

povoando-o com sua intenção, seu acento, embora ressalte que nem todos os discursos, 

no entanto, se prestam com a mesma facilidade a essa assimilação, essa apropriação, o 

que consiste em um trabalho complexo. Apenas começar a fazer com os alunos, 

experimentar, não foi o suficiente. Era preciso ‘utilizar não só da forma que a 

formadora disse’, como também ‘começar a fazer e ver resultados’. O que  no início 

era objeto de uma assimilação pelo sujeito, é em seguida posto a serviço de sua ação 

como meio de realizá-la. 

A reflexão sobre “apropriação” mostra também a relação do cotidiano com a 

história. Como um dos processos básicos que articulam o sujeito individual 

com seu mundo cotidiano e social, a apropriação subjaz ao conjunto de 

práticas e saberes que observamos. Diferentemente do conceito de 

socialização, que geralmente supõe uma ação homogeneizante da sociedade 

sobre o indivíduo, com sua resultante, “inclusão” na sociedade, a análise da 

apropriação recíproca entre os sujeitos e os diversos âmbitos ou integrações 

sociais. Em cada âmbito institucional, e de modo contínuo, determinados 

sujeitos são os que se apropriam diferentemente das coisas, dos 

conhecimentos, dos usos, das instituições. O encontro de diversas 

apropriações, mantidas no âmbito escolar, demonstra o sentido e a força de 

propostas alternativas de construção da escola, “refletindo e antecipando” sua 

história. (ROCKWELL e EZPELETA, 2007, p.145). 

O trabalho com o nome das crianças foi outro aspecto destacado nas cenas 

apresentadas. Surgiu na prática da Professora Ivanise como algo associado à formação 

continuada, especificamente à do GEEMPA, embora tenha o reforço de sua história 

pessoal com seu próprio nome, aspecto este que também apontou como sendo uma 

percepção resultante das reflexões feitas nesta formação continuada com tal instituição. 

Apresentamos à Profª Ivanise imagens de atividades que desenvolveu  se apoiando na 

escrita do nome dos alunos. Uma das cenas era relativa à produção de um cartaz  com a 
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lista dos aniversariantes do 1º semestre, que ficou exposto na sala e servia de fonte de 

consulta em várias outras situações e atividades que implicassem na escrita do próprio 

nome, mas principalmente nas que necessitavam da leitura e escrita de nomes dos 

colegas.  A segunda imagem apresentava atividades diárias em que as crianças eram 

solicitadas a escrever seu nome completo. Segue abaixo o comentário da professora. 

Sempre trabalhar com o nome é interessante devido a ser algo 

que nos identifique. Algo interessante... e também a questão do 

prenome, do primeiro nome. Porque partiu também de uma 

questão pessoal. Que eu, muito tempo, eu me via mais como 

Cristina do que como Ivanise. Eu me identificava como Cristina. 

Eu passei a me identificar com o nome Ivanise já... quando eu 

passei profissionalmente. Por incrível que pareça. Até mesmo na 

graduação, não havia aquela, aquela identificação mesmo.  (...) 

Pra que eles se vissem fulano... porque eu não me via... como 

meu pai  é Cristiano, havia colocado Ivanise Cristina.  (...) E a 

fundamentação teórica foi também na questão de leituras e mais 

uma vez a questão de quando a rede de Camaragibe abraçou, fez 

um convênio com o GEEMPA. Porque o GEEMPA ele se 

diferencia no sentido de que? Então a necessidade de você 

aprender a ler ou a escrever partindo de algo que identifica. E 

não existe algo mais significativo do que seu próprio nome, 

nome dos membros da família, nome dos colegas da sala, 

porque eles estão diariamente convivendo com aquele grupo. 

Então passa a ser um elo muito grande. E aí eu vou poder 

trabalhar, então, a ordem alfabética. Porque tem aluno que 

pergunta, ‘ôxe, toda vez é isso, eu só sou o primeiro, só sou o 

primeiro. Então eu fui explicar que a gente atendia uma ordem 

do alfabeto.(...) Então fui percebendo pela experiência e a 

fundamentação teórica... (Profª Ivanise) 

Com a professora Ana Lúcia, por sua vez, o trabalho com o nome das crianças, 

aparece associado à aprendizagens com os pares.  Diante de cenas relacionadas ao uso 

do crachá, que muito frequente em suas aulas, apresentamos a imagem desse material 

produzido por ela, que trazia o nome completo da criança, de um lado escrito com letra 
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cursiva e do outro  com letra de imprensa. O crachá subsidiava atividades diversas:  

cópia ou conferência da escrita do nome completo em todas as atividades, inclusive no 

livro didático; jogos para leitura e localização a partir de pistas; sorteios diversos; 

comparação entre a escrita dos nomes; ordenação alfabética etc.  De forma rápida e 

espontânea Ana Lúcia relatou como tal atividade passou a fazer parte de sua rotina: 

É bem antigo. Começou ainda no infantil, com uma colega. Nós 

começamos. Só que, quando eles passam pro fundamental, já se 

começa uma necessidade maior de diversificar essas letras. Então a 

criança tem acesso à letra de imprensa, não só àquela letra bastão, mas 

a imprensa minúscula e à letra manuscrita. E uma forma de trazer isso 

para o aluno é com o nome. A partir do nome. Então é reconhecer o 

nome, seja qual for o formato de letra. E isso está atrelado à nossa 

proposta pedagógica. Que é a identificação das letras do alfabeto em 

todos os seus formatos. Então, além dela conhecer o nome, ela vai se 

apropriando de diversas letras. Até tem algumas crianças, por 

exemplo, que ainda são muito iniciais na apropriação e começam a 

fazer a relação da letra com o nome dela.  

Só que o nome dele escrito em letra de imprensa... não é que ele vá 

transcrever a de imprensa. Ele vai visualizar, vai conhecer, vai 

aprender o alfabeto.  

Na educação infantil, nós começamos com o prenome, na letra bastão. 

E, eu falo muito da formação, mas também tem o caso da experiência 

com os colegas. Então houve uma fase, em que eu trabalhei com 

educação especial e uma colega me orientou, ‘coloca o prenome e aos 

poucos vai acrescentando, até que chegue ao nome completo’. Então 

essa diversidade no uso das fichas já é uma prática antiga.  Que agora 

a gente só aprimora, usando em várias atividades. (Profª Ana Lúcia) 

Conforme salientamos anteriormente, a turma da Professora Ana Lúcia, 

apresentando um perfil diferente da turma da Professora Ivanise, exigia da professora 

um trabalho mais sistematicamente voltado para a apropriação do SEA. A professora 

demonstrava clara compreensão desta demanda – que chamava de necessidade de 
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contato com as palavras – sem perder de vista a importância de contextualizar tal 

trabalho.  

Por se tratar de alfabetização, esse contato com essas palavras ele tem 

que acontecer. Então, tanto na sala de aula quanto lá fora. E uma 

forma de ajudá-lo a reconhecer lá fora é começando aqui, na sala de 

aula. Então, aí, muitas atividades em que eles possam se apropriar das 

letras, a questão sonora, também. Eu penso que em várias, várias 

atividades tem as palavras. E o próprio uso social dessas palavras. O 

significado dessas palavras. Por exemplo, quando eu peço para a 

criança ler uma palavra, eu pergunto ‘o que é?’ E aí ela vai me dizer, 

vai me dar um exemplo... porque ela não está só decodificando, ela 

está lendo, ela está compreendendo. Então é uma forma de introduzir 

mesmo o letramento. Porque a proposta é alfabetizar letrando. Então, 

quanto mais oportunidades para a criança estar em contato com as 

palavras e seus significados, mais favorecido vai ser o letramento. 

(Profª Ana Lúcia)  

Diante da heterogeneidade da turma, estimulada comentar a escolha das 

atividades específicas para alguns alunos e questionada sobre a origem dessa prática, a 

professora explica: 

Partindo do mapeamento... e aí é como diriam minhas colegas, ‘eu não 

vivo mais sem ele’. Partindo do mapeamento, eu começo... são as 

atividades diversificadas. Que é pra tentar atender àquelas crianças 

que vão desde  quem está iniciando, ainda no pré-silábico, até as que 

já estão no alfabético. Então eu tenho, nos registros, quem são as 

crianças... então, para um determinado grupo que esteja no pré-

silábico, por exemplo, eu já sei, fulano, fulano, fulano... Então, dentro 

daquelas cópias (de atividades), eu vejo no livro que atividade eu faço 

com aquele grupo. Tem atividades que eu direciono pra quem é 

silábico, pra quem é alfabético, mas elas já estão realmente... elas já 

têm especificidades que vão fazer... tudo partindo do mapeamento. 

(Profª Ana Lúcia)  
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Perguntamos a Ana Lúcia como foi a passagem para esse tipo de prática que ela 

faz referência. Com um suspiro, ela inicia sua fala pausadamente e vai nos explicando 

enquanto gesticula usando a mesa como apoio, demarcando espaços diferentes: 

Tem vários fatores. O primeiro deles foi o dessa quebra da [faz sinal 

de aspas com as mãos] homogeneidade da sala de aula.  De tratar a 

turma como se ela fosse homogênea. Então, a partir dessas discussões, 

formações, conversas com os colegas, leituras, então eu comecei a 

diversificar e fui aprendendo a importância dessas atividades 

diversificadas.  

(...)É isso de repensar, de repensar práticas ditas ‘tradicionais’, mas  

de tentar mesmo chegar até a criança e fazer com que ela consiga 

avançar. Fazer com sentido também, não é? 

(...)Eu não participei do GEEMPA. E aí as colegas faziam e eu ia 

achando interessante. Porque eram atividades em grupos e muitas 

vezes se dividiam os grupos por níveis e as atividades eram 

diversificadas. (Profª Ana Lúcia) 

Apresentamos à Professora Ana Lúcia cena representativa da passagem da 

escrita com letra de imprensa maiúscula para o uso da letra cursiva. Conforme 

descrevemos anteriormente, observamos a preocupação frequente com essa questão 

referente à escrita, envolvendo o reconhecimento e traçado das letras, em diversas 

situações no cotidiano da sala de aula desta professora. Diante da cena apresentada e da 

imagem naquele momento fixada na tela do computador a professora comentou: 

Aí veja que a própria atividade... o cabeçalho a fonte é de um jeito... né? 

Já tem esse acesso... ali, no enunciado, também, e a própria autora ou 

autor da atividade pede para usar letra cursiva e também está na nossa 

proposta, o uso da letra cursiva. 

Partiu justamente dessa necessidade da criança se apropriar de vários 

tipos de letra. Porque muitas vezes, quando a gente pede para a criança 

fazer uma pesquisa, por exemplo, ela quer transcrever usando a letra de 

imprensa. E aí, quando você propõe o uso da cursiva, você está 

mostrando pra ela que ela vai fazer de outra forma, com a letra dela 
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mesma, né? Que a letra cursiva ela é uma letra mais pessoal.(Profª Ana 

Lúcia) 

Visando estimular o aprofundamento destas considerações, lançamos à 

professora o seguinte comentário: “Existe muita discussão sobre essa questão de 

alfabetizar com a letra cursiva...” A Professora Ana Lúcia estende então os comentários: 

É, eu li... Olha, vem muito da proposta da rede também. Mas também 

muito antes até de entrar aqui, quando eu era alfabetizadora em escola 

particular... eram escolas muito pequenas, na época, mas já se via 

muito esse uso da letra cursiva, por que? Era desde o infantil. A 

criança já aprendia a escrever com letra cursiva. Então, quando eu 

entrei em escola pública, aí eu comecei a ver essas discussões, que 

essa letra era mais difícil... 

Eu via muito (essas discussões) na própria escola, entre os colegas e 

em algumas formações chegavam também a discutir esse uso, 

principalmente no infantil (Educação Infantil). Que ainda havia uma 

resistência muito grande, de muitos professores usando a letra cursiva. 

Aí foi quando a rede veio com a proposta da letra bastão.  

Eu não lembro se era... porque, assim, era uma formação que era um 

tanto global,  pra prática do infantil. Era específico dali, mas na 

formação já se falava disso aí. Se falava da rotina, de atividades como 

contar quantas letras numa palavra tinha... porque já faz tanto tempo... 

E até porque eu não fiz curso de Pedagogia, aí então, tudo o que eu 

sei, tudo o que ainda estou me apropriando, vem, do trabalho, 

formação e leitura. Sempre falo que, realmente, essas formações que 

nós tivemos foram muito boas. (Profª Ana Lúcia) 

A respeito do uso da letra cursiva, que também na fala da professora Ivanise se  

evidencia relacionado à formação continuada, percebemos que também aparece 

associado à formação continuada. 

Porque no GEEMPA a gente tinha um glossário alfabetizador, que era 

bem interessante. Que a gente lia a história e dali tirava... “Menina 

bonita do laço de fita”, então, “menina”. Daí eu escrevia manuscrita e 

imprensa minúscula. Então isso é uma forma de confrontar... eu falava 

pra eles da roupa. Pra eles me entenderem o que eu queria dizer. 
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Dizia, ‘olha, ontem eu vim com essa roupa?’ ‘não’. Mas eu deixei de 

ser a professora? ‘não’. Mudei de nome? ‘não’. Ai tinham que dizer 

meu nome. Mesmo assim é a questão das letras. Então assim, tem 

quatro modelos, mas é como se eu trocasse de roupa. (Profª Ivanise) 

Ao contrário de sua colega, a Professora Ivanise  tinha poucos alunos em etapas 

iniciais do processo de apropriação do SEA e com estes realizava intervenções 

específicas, inseridas nas mesmas atividades solicitadas aos demais, de modo que a 

heterogeneidade da turma se diluía sutilmente sem que os alunos e mesmo um 

observador menos atento, percebesse tais diferenças.  A professora, no entanto, as tinha 

claramente em vista e nos momentos em que orientava as atividades dispensava atenção 

individualizada a cada um desses alunos que necessitavam de uma mediação mais 

próxima, inclusive o aluno com necessidades especiais em processo de inclusão.  

 A organização de um trabalho diversificado, que não se dava em termos de 

tarefas diferenciadas para alunos em particular, apontava para um conjunto de saberes 

que a professora mobilizava na condução de tais intervenções. Tais saberes constituem 

um conjunto coerente de escolhas didáticas e concepções subjacentes que se tornam 

possíveis com o fortalecimento dessa amálgama formada pela experiência profissional, 

a fundamentação teórica e a disponibilidade afetiva da profissional professora.  A 

análise da prática da Professora Ivanise, particularmente neste aspecto, nos permite 

associar a constituição dessa amálgama à formação continuada e às aprendizagens com 

os pares ao longo de sua trajetória profissional. Não foram poucos os momentos em que 

se referiu à contribuição que atribuía à formação continuada do GEEMPA de procurar 

sempre ver o aluno de uma forma mais integral, considerando suas dificuldades, mas 

também sua história pessoal, suas necessidades e o que chamava de “nós existenciais” – 

termo também absorvido da citada formação. 

Os esquemas de uso do objeto do trabalho não vêm ‘estampados na testa destes’, 

afirma Clot (2007, p. 101), e complementa que, por outro lado, os outros também não 

trazem escrito na testa aquilo que fazem. É no intercâmbio que eles mantêm entre si e o 

objeto que o sujeito deverá penetrar para trabalhar. Ele o fará, segundo Clot, tentando 

compreender o que os outros procuram fazer por meio daquilo que fazem ou ‘através 

daquilo que não fazem’. Esse movimento faz parte do domínio do gênero, que aliviará a 

carga de compatibilizar atividades compostas por conjuntos dissonantes de usos. 
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Eu lembro bem do discurso de uma colega que dizia assim, ‘se não for 

assim, não dá’. Ela dizia muito pra mim. Então eu comecei a 

perguntar a ela, ‘me diz mais ou menos como é que você faz essas 

atividades’. Aí ela ia me explicando. E daí eu fui aprendendo com ela. 

E, a partir daí e de outras discussões também, fui aprendendo a ter 

esses critérios, do que é uma atividade direcionada para quem é 

silábico, para quem é leigo, para quem é alfabético... no tocante à 

leitura, que atividade eu posso trabalhar para explorar a leitura, né? Eu 

até lembro que houve uma época em que o pessoal participou do 

GEEMPA e eles usavam uns critérios interessantes. E eles diziam 

assim, ‘há a atividade para acolhimento e há a atividade para a 

ruptura’. E eu achei isso tão interessante, que eu nunca esqueci. Então 

há momentos em que aquela criança vai ser acolhida, por que ela vai 

pegar a atividade e ‘ah, eu sei fazer!’, mas há aquele momento em que 

ela precisa ser desafiada, para ela mudar de nível, para ela avançar. 

Então é o caso de uma menina, que dava aula aqui comigo, para os 

alunos alfabéticos, eles fazem, é muito fácil pra eles, mas depois que 

eles terminam, que passa aquele acolhimento, então aí eu vou desafiar. 

Então eu, ‘aproveite agora as palavras que estão aí e forme uma frase 

com cada uma, ou ponha em ordem alfabética’.  E essa diversificação 

ela saiu dessa ficha e eu passei a fazer ela nos jogos também. Nos 

jogos de alfabetização. Fazerem uma reinvenção do jogo. 

Diversificando. Às vezes, pro mesmo jogo, mas com comandos 

diferentes. A mesma coisa na ficha. Tem atividade que é a mesma 

ficha, porém os comandos são diferentes, com objetivos diferentes. 

(Profª Ana Lúcia) 

Outro aspecto de presença frequente na prática da Professora Ana Lúcia que 

apresentamos na autoconfrontação foi o uso de jogos voltados à alfabetização. Após a 

exibição de uma situação didática com o jogo Troca Letras
40

, buscamos com esta 

                                                 

40
 Jogo da caixa de jogos voltados para a Alfabetização, distribuídos pelo MEC e produzidos pelo CEEL-

UFPE. O jogo consiste em trocar letras para formar uma nova palavra, a partir de uma imagem dada. As 

palavras têm letras semelhantes, mas a simples troca, acréscimo ou retirada de uma delas já forma outra. 

Ex: FOLHA  -   ROLHA;  PÉ  -  PÁ. 
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professora, uma análise do uso que fazia destes em sua sala de aula. Tal análise veio 

trazendo uma associação muito explícita entre o uso de jogos voltados especificamente 

para a alfabetização e a formação continuada oferecida pela rede de ensino em parceria 

com o CEEL. 

O uso dos jogos ele é bem antigo. Quando eu entrei aqui já havia 

jogos... de matemática, porque eram dominós, bingos... a gente tinha 

esses jogos que a gente usava. Então eu cheguei até a comprar alguns 

jogos educativos, mas sempre visando a alfabetização mesmo. Então, 

quando nós começamos com o CEEL, que o CEEL apresentou a caixa 

de jogos... nós tivemos uma formação direcionada... eles foram 

apresentados em formação. Então aí a rede adotou e as caixas 

chegaram. Soubemos depois que o MEC havia ampliado pro país 

todo. Então aí foi eles chegaram com um material mais resistente, de 

melhor visualização, e até hoje estão aqui. (Profª Ana Lúcia) 

O uso dos jogos que analisamos como associados à formação continuada, 

assume, como dissemos antes, nas aulas da Professora Ana Lúcia, formas diferenciadas, 

com desdobramentos e objetivos que extrapolam o que está previsto em seu manual. Tal 

uso, foi associado a elementos que a professora considera como necessidade sua de 

inovar, como podemos observar no seguinte trecho da entrevista: 

Entrevistadora: “Eu trago aqui uma das situações de uso dos jogos de 

forma diferente das orientações do manual, que vi na sua sala. Esta 

reinvenção dos jogos, de onde vem essa ideia de reinventá-los? 

Professora: Essa eu posso dizer que vem de mim mesma (risos). 

Porque o seguinte, nós estamos usando o jogo, então eles começam a 

conhecer muito bem o jogo. Mas aí, numa tentativa de inovar, pra que 

a gente não pense que será exatamente a mesma atividade, não é? 

Então eu quis explorar um pouco mais os recursos. Aí eu comecei a 

fazer isso nesses jogos e depois veio a ideia também de fazer com 

jogos populares. Com o jogo de queimado, com o passa anel... enfim, 

é uma forma de deixar a aula lúdica, já aproveitando um recurso 

existente, que é o jogo ou o brinquedo que eu tenha e que eles 

participem sem já estar... ‘ah, esse aí eu já sei, vai ser aquela mesma 
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coisa’. Foi a partir de uma necessidade mesmo de melhorar algo que 

eles já estavam usando.   (Profª Ana Lúcia) 

Pensando esta inventividade na prática da professora sob a perspectiva dos 

estudos do cotidiano, nos remetemos a Michel de Certeau (1994, p.92) que destaca a 

importância de se especificar esquemas de operações. Como na literatura se podem 

diferenciar “estilos” ou maneiras de escrever, também se podem distinguir “maneiras de 

fazer” – de caminhar, ler, produzir, falar, etc.  

(...) Assimiláveis a modos de emprego, essas maneiras de fazer criam um 

jogo mediante estratificação de funcionamentos diferentes e interferentes. (...) 

cria para si um espaço de jogo para maneiras de utilizar a ordem imposta do 

lugar ou da língua. Instaura pluralidade e criatividade. (CERTEAU, 1994, 

p.92) 

Essas opções de emprego e reemprego, segundo Certeau, correspondem a uma 

arte do “fazer com”, que ele chama de usos, com as devidas ressalvas às designações 

estereotipadas que o termo possa suscitar. Destaca que nesses “usos” trata-se de 

precisamente reconhecer “ações” que são a sua inventividade próprias e que “organizam 

em surdina o trabalho de formigas do consumo”. Certeau destaca que além do uso, 

geram um repertório com o qual os usuários procedem a operações próprias. 

Durante o período de observações na sala da Professora Ivanise não 

presenciamos o uso dos mesmos jogos, o que provavelmente está relacionado ao perfil 

de sua turma. O que observamos em relação aos jogos que a Professora Ivanise utilizava 

era uma preocupação com a leitura de palavras, o trabalho com o que chamava “sílabas 

mais complexas”.  Disponibilizava aos alunos jogos produzidos por ela, à vezes com 

com ajuda deles (dominós de figura e palavras, jogos da memória de palavras ou mesmo 

figuras e palavras, jogos sugeridos nos livros didáticos) e a leitura de textos em 

diferentes suportes (revistas em quadrinhos, panfletos, cartilhas de campanhas 

educativas, etc) disponibilizados no recreio e após este.  Havia ainda um investimento 

em passatempos que buscava em revistinhas infantis e publicações com sugestões de 

atividades para professores.   Apresentamos  uma cena de conversa com a professora em 

que falava sobre suas escolhas de passatempos e um livrinho com várias atividades 

deste tipo que contemplavam questões de ortografia e que a professora frequentemente 

reproduzia em fichas de exercícios fotocopiadas para as crianças responderem. Na cena 

a professora comentava que escolhia um passatempo que era uma tarefa, com um 
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conteúdo específico, mas que estava disfarçada pelo aspecto lúdico. Estimulamos a 

professora a falar da origem dessa escolha e em função de que havia se dado. 

Lamentavelmente, não estou achando meu livro desse passatempo... 

[risos], minhas atividades highlander
41

 antigamente tinha aquela 

história, você pegou minha highlander? Então... sílabas simples e 

sílabas complexas. Eu tinha uma coleção, que é “Pintando o sete”, 

essa colação, e vinha LH, NH... agora não sei... os dois exemplares de 

sílabas complexas... tomou Doril [desapareceram]. Mas eu ainda vou 

procurar se tomou Doril dentro de casa, mas não tá não, porque lá tem 

uma organização, sabe? Até pra passatempo, ser algo aleatório, chega 

a me dar uma agonia. Porque na minha cabeça eles ficam 

desorganizados, eles não se concentram por ser muito bobo, tá 

entendendo? Iam saber logo. Então quando é algo desafiador, algo... 

Fica. É de forma que o passatempo... lá na outra escola eu peguei, as 

meninas da secretaria, ‘passem o tempo de vocês elaborando 

perguntas, adivinhações, onde a resposta fosse aquilo ali’, tipo, NH – 

galinha... No shopping, todo mundo vai fazer compras. Se eu vejo um 

encarte, então eu pego lá...  um monte, né? Aí eu explico: ‘olhe, posso 

pegar vários?’ ‘É porque eu sou professora, sabe e preciso estar 

catando tudo pra melhorar minha prática’. E quando eu tô com minha 

filha ela diz: ‘lá vem tu com tuas invenções!’. (Profª Ivanise) 

O uso de tais passatempos, entretanto, não apareceu associado à formação 

continuada, mas à aprendizagens resultantes da relação com os pares. Apresentamos  à 

Professora Ivanise uma cena em que aparecia o acervo da sala de aula e alguns dos 

“Passatempos” que utilizava em diferentes momentos. 

Diante de eu já dar diversas contribuições, as próprias colegas de 

trabalho, porque... infelizmente a gente não tem coordenador 

pedagógico, não tem vice direção, então às vezes a gente troca as 

figurinhas, com as colegas. Muitas vezes, pra quem não entende, pra 

quem não sabe... ainda bem que aqui, já tá mais ou menos, ... esse 

                                                 

41
 Descobrimos depois que esse termo era muito utilizado por Esther Pillar Grossi (GEEMPA)  para se 

referir a coisas muito antigas que ainda usamos. 
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entendimento já tá claro e às vezes na sala de Ana Lúcia, na sala de 

A., ou mesmo pegar a orientação, um jogo, uma atividade mais 

lúdica...que a gente diz que A. é Estherzinha (referindo-se a Esther 

Grossi) em pessoa... porque se eu sou assim, minha filha... eu ainda 

acho A., pra alfabetizar... the Best! (Profª Ivanise) 

Apresentamos ainda à Professora Ivanise cenas com recortes de diversas 

situações em que desenvolveu com seus alunos atividades focando a ortografia a 

partir do livro didático. Seu comentário foi também alusivo à formação continuada: 

Eu tô à frente... eu fui além... porque, nas próprias formações que a 

gente teve... o foco era a escrita. Já trabalho, porque... É aquela 

atividade do livro, que você mostrou, do H inicial. Aqui, veja, o 

próprio livro já mostra [aponta para a imagem na tela]. Aí, o que que 

acontece? Sem, o contexto, quem não usa o livro... não chega aí. 

Porque diz que é muito complexo. Se tem uma coisa que eu aprendi... 

fiquei assim mais leve pra fazer, foi explorar bem no livro as questões 

de escrita, de ortografia.  

(...)  O único confronto meu, da maravilha que foi o GEEMPA, que 

daí eu passei a entender, foi o depoimento da professora que ganhou a 

viagem, que conseguiu alfabetizar todos os alunos, a viagem foi para 

Porto Alegre. E ela dizia: pois quando a gente via um texto pequeno, 

mas com imprensa minúscula, eles não sabiam. Só sabiam a que 

chamam bastão, que eu chamo de imprensa maiúscula, né? Então o 

trabalho com aquela criança ainda precisava avançar! Pronto. Eu acho 

assim, de acordo com a turma, eu vou-me embora. Eu não tô muito 

preocupada se o que tô fazendo não é tão próprio daquela ano, 

principalmente em Língua Portuguesa. Porque eu acho que quando 

você está muito bem alfabetizado, então eles fluem bem melhor em 

qualquer outra coisa... e as atividades desafiadoras. Porque quando for 

fazer a escolha do livro, você vai se deparar com questões do tipo: 

essa atividade é uma atividade mecânica?  
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Ele vai... agora que tem os direitos de aprendizagem 
42

(risos)... que 

direitos de aprendizagem estou explorando com ele lendo, né? Então, 

é ortografia? É gramática? Porque até então gerou uma confusão 

quando disse que não se ensina mais gramática... aí gerou uma 

confusão. A forma de conceber a questão contextualizada... Não era 

não ensinar a gramática, mas não trabalhar a gramática pura, isolada.   

Na própria formação e não se decide... ‘Não, porque agora o termo...’ 

só faz mudar, ‘é a análise linguística, análise linguística nada mais é 

do que o ensino da gramática. Outra coisa: trabalhar livros literários, 

das leituras deleite não só livros didáticos, didatizá-los. Que é pra eles 

perceberem que aquele livro é pra ele ler, apreciar, se deleitar. (Profª  

Ivanise) 

 Destacamos também, na entrevista com a Professora Ivanise,  a cena de uma das 

aulas em que chama as crianças ao quadro para escrever espontaneamente e corrigir 

tarefas. Por se tratar de uma prática diária em seu trabalho, optamos por apresentar as 

cenas (recortes de aulas diversas editadas de forma sequenciada) sem tecer 

questionamentos, mas apresentando apenas um título à abertura do vídeo  (“Correção 

diária de atividades”). Como prevíamos, a professora iniciou sua fala de forma 

espontânea,  logo após o término da cena apresentada: 

É. Porque aí tem N fatores. Primeiro desmitificar que o quadro é bicho 

de sete cabeças e também desmistificar que só vem para o quadro 

aquele que sabe. Tá entendendo? Porque muitos... e também a questão 

da... tirar mais a timidez. Pra eles ficarem mais desinibidos. Então em 

quase toda sala tem uns mais tímidos, por N nós existenciais. (...) 

favorecer a atividade ou você reforçar a atividade de quem fez, seja 

um texto e ao invés de pegar um texto de um aluno que está muito 

bem, na ortografia e leitura, eu pegar o que tá menos, o que avançou 

menos, para ele se sentir importante. ‘Poxa vida, ela pegou meu 

                                                 

42
 Refere-se aos Direitos de Aprendizagem em Língua Portuguesa, apresentados pelo PNAICl/MEC,  em 

cujas publicações foram selecionados e apresentados relatos de experiências docentes ambas as 

professoras participantes desta pesquisa. Em momento anterior (durante as observações em sala de aula) a 

professora brincava com o novo termo apontando para linguagem que muda ‘o tempo todo’ em educação. 
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texto... pra a gente fazer a análise juntos e perceber como poderia ter 

escrito.  (Profª Ivanise) 

A professora inicia sua argumentação demonstrando, com a expressão “Nós 

existenciais” – termo utilizado nas formações do GEEMPA – marca da formação 

continuada em  sua percepção do aluno  e das questões afetivas que o cercam. Tal 

argumentação apresenta-se como um preâmbulo para em seguida fazer referência direta 

à experiência de formação continuada e aos aspectos nela enfatizados. 

Por exemplo, quando eu digo ‘ninguém tá aqui pra rir do outro e nem 

dizer se ele acertou ou se ele errou’. Ninguém erra, a gente tenta 

acertar. Então, mais uma vez, essa questão do erro é reforçar. Não é 

reforçar o medo. E sim reforçar a tentativa de acerto. E aí mais uma 

vez, GEEMPA. Porque a equipe do GEEMPA, o que ela é 

diferenciada de todas as equipes: tem psicanalista... ao mesmo tempo 

em que estava fazendo a intervenção com  o aluno, você fazia sua 

autoavaliação, a sua autoanálise. Até mesmo determinadas temáticas, 

determinados preconceitos, que tinha entre colegas e infelizmente a 

gente ainda vê, né? Preconceito racial, preconceito social... esse 

preconceito refletia na prática da sala de aula. (Profª Ivanise) 

Estimulada a falar um pouco mais sobre a que atribuía a adoção dessa postura, a 

professora respondeu fazendo uma análise de sua relação com a profissão e de seus 

valores  e crenças pessoais: 

Foi com os estudos, com algumas formações, com as minhas 

pesquisas próprias. Porque eu sou muito inquieta. Eu não sei se foi 

num livro que eu li, não sei se foi uma novela, que dizia assim, ‘não 

basta ter uma paisagem. O que eu quero ter é um ponto de referência 

nessa paisagem’. Então isso... eu não sei de onde veio, mas me 

marcou. Então, é isso. Ser um professor é assim: você pode questionar 

tudo a meu respeito. Mas quando bate a profissional, sim, não tem 

muito argumento, você vai ter que dar a mão a palmatória. Entende? 

Eu invisto na minha profissão. E isso, essa também supervalorização, 

a gente deve a Esther Grossi, de forma que nem os diretores, 

patrão...vão ver isso. A valorização dos saberes, da valorização do 



226 

 

professor nato. Porque a hierarquia não existe? Secretário de 

educação, diretor de ensino, aí o professor tá lá na ponta. Mas quem 

olha a educação com um olhar do que realmente deveria ser, inverte. 

Professor, mesmo que da educação infantil, do fundamental, é que tá 

lá no topo. Porque pra ser secretário de educação, os PHDs, PHS, PH 

tudo, passou pelo professor do fundamental e aqui estou eu, né? 

Porque a minha questão... o próprio tempo, as próprias vivências, as 

próprias leituras, faz com que a gente vá tentando... e eles escrevendo 

não vão sentir medo de escrever.(Profª Ivanise) 

Explicitando esses objetivos ao colocar as crianças para escrever no quadro, 

corrigindo atividades ou respondendo-as, a Professora Ivanise vai relacionando seu 

investimento na consolidação de um estilo com o uso das ferramentas disponíveis. 

Machado (2009) discute o uso de ferramentas que se transformam em instrumentos para 

a ação. Assim, a análise da atividade ressalta a importância das ferramentas na interação 

entre um sujeito e uma tarefa, não somente para aumentar a eficiência dos gestos, mas 

também como meios de reorganizar sua própria atividade. 

É geralmente o que se designa com a expressão relação consigo mesmo, isto 

é, as dimensões subjetivas, relacionadas à história do indivíduo, a seu 

engajamento e desenvolvimento. Mas essas dimensões subjetivas, 

atravessadas por conflitos, dilemas e contradições, estão também em relação 

com valores: como fazer para não deixar alunos parados ao longo do 

caminho, como constituir grupos sem estigmatizar alunos em dificuldade, 

como controlar a si mesmo para ser eficaz, e assim por diante (MACHADO, 

2009, p.45). 

Diante de uma cena apresentada na qual está pedindo aos  alunos que ‘escrevam 

20 palavras que já sabem escrever sozinhos’ e no momento seguinte as crianças sendo 

estimuladas a escrever frases com algumas dessas palavras,  perguntamos à Professora 

Ivanise: o que você comentaria dessa cena? 

[sorrindo comenta: “Mas como eu falo alto!”]  

 Bom, a cena: Isso porque há um déficit muito grande, não só das 

crianças... às vezes se diz assim, ‘não é valorizada a imaginação 

deles’. Não só a imaginação. Não é valorizado o que eles sabem.  

Porque de tanto dizer, ‘você não sabe isso... você ainda não 

aprendeu...’ E a gente passou a inverter, ‘o que é que vocês já sabem?’ 

Então foi por isso que naquela atividade foi, ‘escreva vinte palavras 

que vocês já aprenderam’. Então por isso que eu disse a ele, ‘da sua 
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cabeça’, porque podia ser até o próprio nome. Teve menino que eu 

achei tão interessante... tem menino que é muito esperto, né? Então, 

“Jéferson Antônio”, por exemplo. Então ele botava em uma linha a 

palavra Jéferson (risos) e, na outra, Antônio. ‘Muito bem! Duas 

palavras!’ Tá entendendo? E isso por que? Como eles tinham a 

mania... pra quebrar isso então eu dizia, ‘vocês dizem que não sabem, 

não é? olha aqui: já colocou duas palavras’. Tudo naquele jeito de 

brincar com eles, para eles relaxarem, aí a intervenção. Como ele tá 

consolidando a alfabetização, na questão, principalmente, da escrita. E 

formar a frase. Por que? Tem gente que passa muito tempo com 

palavras soltas e se esquece de frases e textos. Porque, você vê, até 

mesmo nas universidades ainda há erros ortográficos gravíssimos, 

devido à falta de hábito de escrever.   

O caminho que leva do projeto formal dos professores à atividade real dos 

alunos não segue uma linha reta, afirma Clot (2007). Diante dos fracassos, destaca o 

autor, os professores modificam o sentido da situação redefinindo sua demanda, o que 

reconfigura a tarefa, sem que se precise alterar seu objetivo, mas mudam-se as 

condições de realização, salienta Clot a partir de estudo realizado por Kugler (1996, 

apud CLOT, 2007, p. 162). Essa reconfiguração passa também pelo uso que é dado aos 

artefatos, como no exemplo que se segue. 

Então assim, como eu gosto muito de produção de texto ele já... logo 

no início do ano, eu digo logo... assim que ele está na escola eu peço 

logo um caderno de cada um, pra produção de texto. Porque esse 

ditado ele foi feito no caderno de classe mesmo, mas tem momento 

que eles usam o de produção de texto.  

Entrevistadora: De onde veio essa ideia de produzir em um caderno 

específico (de produção de textos). 

Porque os mapeamentos e os colegiados e muitas vezes a questão de 

você receber o aluno e dizer que ele está assim e aí no ano seguinte o 

professor desdizer o que você colocou, então... Então, em 

Camaragibe, pelo menos de uns dez anos para cá... de dez não, mais... 

e recentemente houve formação para isso, para a gente saber analisar a 

escrita de alunos, até se chegar a corrigir o que está escrito. Então 
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tinha gente que não aceitava e... o menino ia escrever determinada 

palavra faltando algumas letras... ele já estava alfabético. Já no 

caderno eu via que... antes... eu comecei a colocar para ter um 

registro, de como estava esse aluno no início do ano, de como estava 

no final do ano e o respaldo profissional, pra me resguardar até 

mesmo perante os pais. Eu vou falar, ‘olha o registro de como ele 

estava e o outro que vem constando como é que ele está’. E depois 

que fui vendo de onde vem os discursos e que eu estava fazendo com 

meus alunos o certo... estava encaminhando... só que eu não 

trabalhava diversidade de gêneros (textuais).  Até porque é um tema 

que se está se aprofundando cada vez mais, né? E eu acho que bem 

mais nas redes públicas do que mesmo nas privadas. 

Destacamos a referência feita pela professora ao “respaldo profissional',   que 

nos remete a um retorno dialético indispensável, em que o sujeito deve fazer do gênero 

profissional não só meio mas também objeto de sua ação, como destaca Clot (2007) 

196), não somente usando os gêneros disponíveis, mas ocupando-se de dispô-los. E 

dispor dos gêneros é algo que sempre requer que o sujeito neles introduza algo seu no 

curso da ação, que convoca as criações estilísticas e mantém os gêneros profissionais 

vivos.  O estilo age sobre os gêneros, ele retoca os gêneros. (CLOT, 2007, p.196). 

Também neste sentido, é o gênero que fixa o lugar dos artefatos nas atividades 

esperadas em um meio, segundo Clot (2007, p.124), e que conserva as tradições que se 

preservam tendo esses artefatos como invólucros, como é o caso do uso dos livros 

didáticos na sala de aula. Na sala de aula de ambas as professoras, os livros didáticos 

estavam inseridos na rotina diária com frequência significativa foi outro elemento 

fortemente associado à formação continuada. Conforme salientamos anteriormente, uma 

característica comum às duas professoras era a ênfase dada ao trabalho com a leitura e a 

escrita que não se restringia ao livro didático de Língua Portuguesa, mas se estendia aos 

livros de outros componentes curriculares. Ao apresentarmos as cenas para 

autoconfrontação, tivemos o cuidado de inserir essa característica, selecionando também 

imagens dos livros didáticos dos demais componentes curriculares, pedindo que as 

professoras falassem sobre este uso.  
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Os livros eles são um suporte muito bom. Agora, eu seleciono muito o 

que vou fazer... vai depender da necessidade, do que está planejado.  

(Profª Ana Lúcia) 

 Questionada se sempre usou o LD, a Professora Ana Lúcia 

responde, então: 

- Usei. E briguei muito para usar, viu? Porque há um tempo não tinha 

livro didático, para a alfabetização, para o infantil. E a primeira série 

ganhava dois livros didáticos. Um livro de alfabetização e um livro de 

primeira (série) de Língua Portuguesa. E aí comecei a ficar inquieta. 

Dizia, ‘por que que eles têm dois livros e a gente nenhum?’ ‘Não, 

porque...’ na época, eram outros conceitos, não entrava ainda o 

alfabetizar letrando’ aí eu falei com a diretora e a diretora comprou a 

briga junto comigo e nós conseguimos esses livros. Conversamos com 

os professores, alguns aceitavam na época e outros não. E 

conseguimos esses livros. Agora, assim, foi momentâneo. O livro é 

importante pra criança que vai começar a ler. Mesmo que ela ainda 

não saiba ler e escrever, mas ela vai começar a visualizar letras, tem 

atividades que a gente pode fazer no próprio livro com elas, a questão 

das páginas, por exemplo... então aí foi a discussão e a gente 

conseguiu usar esses livros na antiga alfabetização. Aí depois, como 

mudou, né? Foi para o fundamental a alfabetização e agora os livros 

chegam.  (Profª Ana Lúcia) 

Pronto, essa questão, eles passaram a receber cinco livros. Então, aí 

voltam àquelas mesmas velhas discussões, os livros didáticos, a 

função deles é auxiliar nas aulas com o professor, né? E tem muita 

gente que, mesmo por ser série menor, bota na cabeça, eu não sei 

porque, que o aluno não vai atingir, que aquele livro é muito difícil. Aí 

guarda tudo e só usa mais Português e Matemática. Faço o calendário, 

até por conta do peso da bolsa e eles têm a autonomia de organizar sua 

própria bolsa. Às vezes a mãe faz: ‘olha, esqueci de botar o livro’. E 

eu digo, ‘nem é pra você esquecer, nem pra lembrar, que isso já é uma 

função deles”. Eles é que têm que ter essa autonomia. Quanto mais 

você aconchega muito, você... ele tem que ter essa autonomia de se 
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auto organizar. É justamente para que eles tenham uma rotina e que o 

livro seja realmente utilizado. Eu vivenciei muito essas discussões 

com colegas. (Profª Ivanise) 

Estimulada indiretamente a comentar  o trabalho com o ensino da língua também 

nos livros dos outros componentes curriculares, a professora Ana Lúcia falou, 

arrumando a postura na cadeira e voltando-se mais diretamente em nossa direção: 

- Olhe, desde quando eu comecei, eu lembro bem que as coisas eram 

muito fragmentadas. Português, só Português. Matemática, só 

Matemática. Apesar de que, o Português tá passando por todas elas, 

mas não existia essa visão. Então a interdisciplinaridade enquanto 

prática, enquanto apropriação mesmo, veio... foi em discussões. 

Inclusive eu lembro que aquela revista Nova Escola que começou a 

trazer... porque a gente recebia a revista, todas recebíamos. Então 

ficava mais fácil ler e comentar. Então foi quando eu... ah, vamos 

misturar. Misturar as disciplinas. O que já é feito, porque a partir do 

momento que eu ia trabalhar ciências, eu não tinha que ler? Não tinha 

que compreender o que estava ali?  Mas não havia essa clareza. Não 

havia o foco que há hoje. Ainda se incentivava muito aquilo 

fragmentado. É como se, no dia de Matemática, deixa a Matemática, 

não existe o Português.   

... teve uma proposta da rede, teve... Não me lembro bem...  

mencionava. Lembro que nós fizemos uma articulação mesmo do 

nosso livro com a proposta...  que foi no ano em que nós tivemos o 

lançamento da proposta e depois a rede foi fazendo algumas 

formações.  

Entrevistadora: Você participou da escolha dos livros didáticos? 

- Não, da escolha não. Mas eu lembro da formação... Teve alguns 

critérios para que os livros fossem avaliados sem perder de vista a 

proposta da rede... E na formação foi o seguinte... foi até com o 

pessoal da Federal (UFPE). Nós queríamos encontrar, no livro, os 

tópicos abordados na nossa proposta. Então o que era que a gente 

encontrava? O que é que o nosso livro estava contemplando? (Profª 

Ana Lúcia) 
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Da mesma forma, com a Profª Ivanise, apresentamos algumas imagens de livros 

didáticos e de atividades que desenvolveu com sua turma. A cena apresentada foi de 

uma atividade no livro didático de Ciências, na qual criou um desdobramento pedindo 

que as crianças procurassem determinadas palavras no texto, explorou a rima, que 

relacionava-se à temática trabalhada ao longo da semana: animais. 

É uma forma de enfatizar a interdisciplinaridade. Porque o livro é de 

Ciências. Mas nele tem um pequeno texto em versos. Tem um gênero 

a ser abordado aí. Pra trabalhar a consciência fonológica a partir da 

procura das rimas... (Profª Ivanise) 

Outro aspecto que se destacou na prática da Profª Ivanise, além deste uso de 

todos os livros, foi a organização quanto a isso.  Apresentamos na autoconfrontação a 

imagem de “um horário de aulas” que cada aluno tinha colado no caderno, para saberem 

quais os livros deveriam trazer a cada dia.  A partir deste slide, a professora foi tecendo, 

mais à vontade, um pouco da história de como foi se construindo sua relação com os 

livros didáticos. 

Mostramos à Professora Ivanise uma cena de vídeo na qual tínhamos a intenção, 

justamente, de focalizar este uso do livro didático. Na cena em questão, a professora 

retomava uma atividade no livro de Língua Portuguesa, que as crianças já haviam feito 

antes do recesso escolar. Ia escrevendo no quadro algumas palavras com a letra G (com 

as sílabas ge-gi, gue-gui) e acrescentando outras que não estavam no livro. Enquanto 

problematizava a escrita de algumas palavras, a professora seguia citando outras e 

incentivando-os a fazer o mesmo. Após assistir atenta ao vídeo, comentou: 

Tudo o que vem facilitar meu tempo, facilitar minha vida, otimizar 

meu tempo, é muito bem-vindo. Então, eu já preparo aquele assunto... 

... eu hoje estou, assim, apaixonada pelo  guia do professor. Aquela 

partezinha que tem lá, de orientações,  que tá mostrando tudinho. E aí, 

pronto. Com ele você pode inclusive pensar em atividades 

complementares, tem sugestões de livros de literatura infantil, até de 

sites... 

E, como eu disse,, eu sempre participei aqui na rede, da escolha, até 

porque Camaragibe tem um diferencial que a gente realmente 

participava e eu sempre gostei de analisar isso: se o livro facilitava ou 
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dificultava o trabalho do professor... apesar de que no PNLD anterior 

houve uma escolha unificada, mas não foi unificada pra favorecer a 

editora A, B, ou C. A gente sempre participava das escolhas em 

diferentes grupos. Um grupo para Ciências, um para História, para 

Português... então, o que aconteceu nesse caso desse livro?  Foi 

dividido em partes, três livros. Aí, nesse caso, fomos para a secretaria 

de educação, porque esses encontros sempre eram do tipo 

“encontrão”. Aí foi um encontro menor... Era mediado. Sempre tinha 

professores da Federal (UFPE). Sempre tinha professores, 

principalmente Português. Nos demais era... não professores da 

Federal, mas professores com licenciatura naquela área. Pra poder ter 

uma escolha, a gente teve um foco, a Proposta Curricular, da rede. E 

eu escutei muito lá no PNLD  foi que em  muitas secretarias havia 

assedio de algumas editoras, né? Prometia uma viagem, um carro e tal. 

E aqui não. A gente seguia realmente... o foco era, se ele atende... – 

claro, que um livro 100% só com a cara de cada município, não tem - 

que atende a rede e via ortografia, se trabalhava vários gêneros 

textuais, se contemplavam os eixos de língua portuguesa, pra que 

então fosse feita a escolha. Antes da gente escolher, passava pelo 

grupo todo, recapitulava. A questão é que a gente pegava os livros e já 

tava craque de... já descartava, ‘não aquele não, aquele esquece’. No 

dia da escolha ficava mesmo com os professores com licenciatura nas 

diferentes áreas.  

O fato de haver um momento de escolha dos livros didáticos (do PNLD)  com a 

mediação de profissionais especializados na área, constitui-se de forma indireta, um 

momento de caráter formativo, institucionalizado, embora não declarado desse modo. A 

interação com esses mediadores, que em outros momentos atuavam como formadores 

(desse mesmo grupo de professores) e o caráter de estudo e análise das obras, faziam 

deste processo um momento rico de interlocução com os pares, articulação de conceitos 

e conteúdos da formação continuada e releitura da Proposta Curricular do município.  

Consideramos como uma associação indireta à formação continuada, a 

referência ao uso do Manual do Professor, pois embora não seja explicitada, constitui-

se, em Camaragibe e em outros municípios, uma sugestão presente nos processos de 



233 

 

escolhas dos livros didáticos, sendo também uma ferramenta mencionada em momentos 

diversos de formação continuada.  É válido relembrar que em momento anterior, 

durante as observações, a Professora Ivanise sinalizou para a aprendizagem com os 

pares quando mencionou que passou a prestar mais atenção ao Manual do Professor 

após o comentário de uma colega da escola, com quem compartilhava experiências 

profissionais desde a época da formação do GEEMPA. Este elemento não surgiu na 

entrevista de autoconfrontação, apesar de nossas provocações (indiretas). 

As atividades de leitura de obras literárias que as professoras realizavam para 

seus alunos foram também associadas à formação continuada e experiências em outras 

redes de ensino, de caráter formativo.  A Professora Ana Lúcia estabelecia uma clara 

distinção entre as leituras que realizava para deleite, fruição, prazer, daquelas que 

tinham fins didáticos específicos visando a aprendizagem de certos conteúdos e 

formação de valores.  

Diante da cena de vídeo de uma situação didática de leitura literária na sala de 

aula, nomeada na rotina diária da Professora Ana Lúcia como Hora da História, 

levantamos a questão: ‘Você sempre trabalhou com essa Hora da História?’. Obtivemos 

a seguinte resposta: 

Sempre. Sempre trabalhei com historias. Só que, com o tempo, fui 

tentando aprimorar essas contações. Por exemplo, um avental de 

contadora, uma leitura de um livro mais dramatizada.  

Eu gosto muito de fazer o seguinte... tem histórias que eu quero criar 

um suspense com elas. Aí tem histórias maiores que eu leio em mais 

de um dia. Tem outras histórias que são mais pra consciência 

fonológica mesmo. Como “Você troca?”
43

. É um livro que ele vai 

trabalhar isso, né?... e eles percebem. Como eles já vêm trabalhando 

as semelhanças fonológicas, eles já começam a dizer, ‘tem rima, olha’. 

Quando ele não sabe dizer que tem rima, ele diz ‘é igual! Tem o 

mesmo som’. Tem outras histórias que eu tento fazer a 

interdisciplinaridade com o tema. Seja de História, seja de Geografia, 

seja de Matemática. Tem outras que eu já pretendo trabalhar mais a 

                                                 

43
 Furnari, Eva. Você troca? São Paulo: Moderna, 2011. Livro construído com textos rimados, onde são 

propostas trocas brincando com a sonoridade e o significado das palavras.Por exemplo: você troca um 

gato contente por um pato com dente? você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? 
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imagem, pra que eles criem o texto oralmente e, posteriormente, o 

texto escrito. Tem outra que eu já quero que seja assim, mais deleite 

mesmo. Pra eles ouvirem, ficarem um pouco mais tranquilos...  

Quando eu comecei na rede já havia uma discussão sobre o trabalho 

com os  livros que nós chamávamos de paradidáticos. Já havia uma 

discussão sobre eles. Mas nada tão fundamentado ainda. E aí partindo 

dessa ideia... como eu já falei, eu gosto muito de livro.... (Profª Ana 

Lúcia). 

Estimulada a falar sobre os espaços onde tais discussões eram presentes, 

buscando uma maior explicitação sobre a origem desta mobilização, a professora faz 

uma associação direta ao contexto da formação continuada e à experiência de “receber” 

a leitura feita por alguém significativo.  

Eu lembro bem que, nas formações, quando as formadoras 

começavam... elas liam muito pra gente. Elas sempre começavam com 

um livro. E aí eu fui tendo ideias de como trabalhar. Eu tenho mais 

essa lembrança.  

A mesma coisa é agora, com as obras complementares. Eu seleciono 

previamente... eu quero fazer uma coisa mais divertida, que eles 

sorriam mais. Então eu já vou procurando algum livro que tenha a 

ver... 

Tem, também, indicação, no encontro do PNAIC, que a gente tá 

começando agora, tem um momento que a gente chama “eu 

recomendo”. Então, cada professora um dia lê um livro ou, pelo 

menos, mostra. Começou isso pela formadora começou a ler pra 

gente. E um dos livros que ela apresentou foi “Os três jacarezinhos”, 

que eu acho interessante e é um encanto que as crianças têm por esse 

livro. Quando eu abro a caixa, elas vem... nas duas redes... nas duas 

redes. (Profª Ana Lúcia). 

Do mesmo modo, com a Profª Ivanise, apresentamos uma cena em que fazia 

uma leitura para os alunos, apresentamos o vídeo e ao final pedimos que falasse um 

pouco sobre essa questão da leitura na sua prática também, sobre como passou a 

incorporar essas leituras à sua prática. 
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A gente viu nas formações [ênfase na voz]. Nas formações e em 

coisas que eu lia. Então, depois disso a gente ficou... tanto com o 

GEEMPA, quanto depois do GEEMPA, tudo o que a gente via 

voltado para esse prazer de ler.. Primeiro foi uma forma de livros 

literários pra trabalho com a turma.  

Outra coisa, os livros literários, que o acervo literário do GEEMPA é 

um acervo de boa qualidade, sim. Mas o foco era trabalhar “nós 

existenciais”. Porém era trabalhado em escola... o  GEEMPA vinha, 

na maioria das vezes, pra rede pública. Então, “Menina bonita do laço 

de fita”, o nó existencial da questão racial. Ou, “Meu pai nunca mais 

vai voltar pra casa”, separação. (Profª Ivanise) 

Observamos que a leitura feita pelas professoras para seus alunos entrou em suas 

práticas por razões diferentes, mas em ambos os casos, as docentes apontam a influência 

da formação continuada de forma explícita, como um elemento mobilizador de interesse 

por tal atividade.  

A heterogeneidade e a individualidade do cotidiano exigem outras dimensões 

ordenadas. Impõem forçosamente o reconhecimento de sujeitos que 

incorporam e objetivam, a seu modo, práticas e saberes dos quais se 

apropriam em diferentes momentos e contextos de vida, depositários que são 

de uma história acumulada durante séculos. De novo aparece o cruzamento 

do cotidiano com a história. (ROCKWELL e EZPELETA, 2007, p.144). 

Curiosamente, esta mesma prática aparece também associada às outras duas 

dimensões aqui tratadas: a aprendizagem com os pares e aos elementos da própria 

subjetividade. Por exemplo, quando estimulamos um pouco mais a Professora Ana 

Lúcia com a questão: “Você me falou, no começo, que gosta muito de livros...” 

Eu gosto! [ênfase na voz]. Eu quando vou ler um livro eu já fico 

pensando né? Como é que eu vou fazer para contar essa história? Aí 

eu já sei se eles vão cantar uma música... tem histórias que eu peço 

para que eles participem também. Tem histórias que eu já peço para 

eles repetirem no travalíngua, que eu aprendi também com essa 

colega, algumas eu coloco uma música referente à história... e eu 

percebo que isso surte um efeito muito bom. Eles gostam.  

E aí partindo dessa ideia... como eu já falei, eu gosto muito de livro... 

e eu vejo que hoje as crianças têm um interesse muito grande, então eu 

comecei a querer partir mais deles mesmo. Foi uma necessidade, uma 
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vontade minha. Vindo de lá, das discussões sobre o uso do livro 

paradidático. Que, há algum tempo, ele lia para fazer um fichamento. 

E depois começou a discutir em termos de explorar esses livros. (Profª 

Ana Lúcia) 

No que se refere à aprendizagem com os pares, a professora relatou a seguinte 

experiência: 

Eu trabalhei numa escola e na biblioteca tinha uma professora 

específica pra contar histórias. Então ela passou várias dicas pra mim 

também e aí eu fui introduzindo essas atividades na contação de 

história, mas é uma prática bem antiga mesmo.(Profª Ana Lúcia) 

Exatamente por termos acompanhado trabalhos desenvolvidos pelas professoras 

com sequências didáticas, inserimos cenas desta natureza para serem discutidas por 

cada uma delas nas entrevistas de autoconfrontação. Apresentamos à Professora Ana 

Lúcia uma cena em que desenvolvia com as crianças uma sequência didática 

envolvendo leitura e produção de Carta do leitor. Pedimos para falar um pouco sobre 

como o uso de sequência didática entrou na sua prática. 

Na verdade, eu já trabalhava sem saber que estava trabalhando. Essa 

sistematização, a vinda da teoria, é recente. Mas, assim, a sequência 

em si ela já acontecia. A partir do momento que vinha uma proposta 

de trabalhar um tema... então, na hora de elencar o que seria feito, já 

estava se dando uma sequência. Não era algo que acontecia e ponto 

final. Haveria uma retomada no outro dia, uma releitura... então, a 

sequência ela já acontecia. (Profª Ana Lúcia) 

Incentivando a Professora Ivanise a falar também sobre o uso de sequências 

didáticas e como foi introduzida na sua prática, observamos, do mesmo modo, a  

constatação de que já fazia algo neste sentido sem, no entanto, entendê-lo como tal. É o 

que pode-se verificar no comentário da professora diante da questão: ”Você sempre fez 

sequência didáticas?” 

Eu fazia, mas não sabia (risos). Mas isso veio... e... eu sempre tive 

essa questão de fazer porque eu achava que era uma forma de 

organizar mais a cabecinha deles. Mas eu não sabia que isso era uma 
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sequência didática, que o projeto ele pode ter, dentro do projeto, 

sequências didáticas e isso foi uma formação. Tá entendendo? Então 

associou o que eu fazia com a fundamentação teórica. Entendeu? 

Porque uma coisa é você fazer outra coisa é você entender porque faz. 

E na área pedagógica, na área de educação, principalmente nas séries 

iniciais, se você não sabe porque está fazendo aquilo ... Agora a 

sequência de atividade, não foi dita... a gente foi orientada, pela 

formação, a fazer uma sequência.  

Ambas apontam as experiências de formação continuada como elemento que 

veio fundamentar esta prática e situar melhor seus objetivos e alcances, como 

percebemos nos trechos que se seguem: 

Pela formação... sequências didáticas. Rotina na sala de aula, dentro 

de uma sequência. Você quer trabalhar um gênero... aí eu fui, quer 

dizer, no meu jeito, eu fiz a mistura, a salada de fruta. (...) Esta 

sequência foi elaborada por mim. Agora, a sugestão da sequência 

didática foi da formação. é muito amarrado hoje. (...) Então, nas 

formações da rede, através do CEEL, e teve a formação com... eu fiz 

quando estava na coordenação,  que era usado até um livro, de várias 

sequências didáticas. (Profª Ivanise) 

A gente começou a discussão com a sequência, mais ou menos há uns 

três anos, eu acredito. Na rede, não é tão antigo assim não. Quando 

começou a discussão mais calorosa, eu diria assim, foi a partir das 

formações. Nós tivemos uma formação de uma semana, quer dizer, o 

próprio formato da formação já foi uma sequência. Então dali, 

começou a ser algo assim... ficou mais fundamentado, mais 

sistematizado. Muitas vezes dizia assim, ‘mas eu já fazia isso aí 

tudinho e não sabia que era’. (...) Agora tem outros fatores 

[acrescentou quando iríamos passar para a cena seguinte] ... vendo 

agora essa imagem eu lembrei. Como nós temos essa valorização da 

experiência da criança, partindo então das hipóteses da criança... e 

depois entrar com as teorias, até chegar à sistematização do 
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conhecimento. Leva um tempo, requer planejamento... (Profª Ana 

Lúcia) 

 A vivência da sequência didática sobre carta do leitor, apresentada à Professora 

Ana Lúcia na autoconfrontação, nos conduziu a um outro aspecto que, inicialmente, não 

tínhamos dado a devida importância: a condução da própria prática independente das 

prescrições, movida pela segurança resultante das experiências bem sucedidas, do 

processo de formação (e autoformação) e da inventividade e ousadia inerentes às 

escolhas didáticas dos docentes em seu cotidiano. 

Inclusive essa sequência da carta do leitor, eu nunca tive nem a ideia 

de trabalhar com eles. Eu tinha trabalhado com outra turma, eram 

(crianças) maiores. Foi a partir daquelas reuniões, lá na Federal, no 

grupo de pesquisa da argumentação. Então foi feita, numa turma 

minha e aí, partindo daquelas ideias, eu levei a proposta pra essa 

turma aí. Não exatamente o mesmo, mas partindo daquelas ideias. E 

era um gênero que eu nem tinha ideia de trabalhar, pra falar a verdade.  

(...) no livro (livro didático de Língua Portuguesa) o gênero carta... 

tinha. Então aí, como tinha a carta, eles já tinham um embasamento, 

por que não? Até porque aquela proposta que a Secretaria de 

Educação dá
44

, eu achei ela bem questionável quanto ao gênero 

textual. Alguns gêneros são mais complexos... e outros mais simples, 

que a gente precisa contemplar e repetir, repetir, repetir... (Profª Ana 

Lúcia) 

Evidenciamos aqui o caráter formativo da participação em pesquisas que aparece 

subjacente à fala da Professora Ana Lúcia em diversos momentos da entrevista de 

autoconfrontação, particularmente ao final da entrevista, quando avalia esta experiência, 

como veremos adiante. Em situações diversas durante o período de observações tal 

associação também foi encontrada em minientrevistas ou conversas nos intervalos, com 

a professora e seus pares.  

                                                 

44 Quadro com os gêneros textuais a serem trabalhados no 2º ano, entregue pela Secretaria de Educação 

aos professores – reproduzido no item 2 deste capítulo. 



239 

 

A crítica às orientações da Secretaria e a autonomia em trabalhar um gênero 

textual “não prescrito” para aquele ano, nos evidencia os usos que o sujeito faz dos 

documentos oficiais, território das estratégias, na perspectiva de Michel de Certeau, 

introduzindo em sua prática aquilo que acha pertinente e que se sente seguro em 

trabalhar. Na concepção da Clínica da Atividade, o sujeito também não é de modo 

algum um sistema subjugado cujos parâmetros possam ser regrados a partir de fora 

(CLOT, 2007, p. 102). Exposto às discordâncias entre a atividade dos outros, suas 

próprias atividades e os objetos do mundo, ele reage orquestrando da melhor forma 

capacidades, obstáculos, imprimindo seu estilo à ação. 

Ao apresentarmos uma última cena dessa mesma sequência em que trabalhou 

com as crianças a produção coletiva de uma carta do leitor, a professora comentou 

olhando para a tela e recostando-se na cadeira: 

É incrível como eles se apropriaram...[com expressão e entonação de 

admiração, enquanto assiste ao vídeo] De toda a estrutura da carta! 

[ênfase na voz em tom de espanto]. É... vem de todo um trabalho, toda 

uma apresentação... e é algo que eles se inspiram. Que coisa boa! 

[risos] (Profª Ana Lúcia) 

Esta pareceu ser uma experiência significativa na prática da professora. Tanto 

que ao perguntarmos, ao final da entrevista de autoconfrontação, à Professora Ana 

Lúcia se havia gostado, em especial, de alguma das cenas apresentadas, se gostaria de 

comentar algo mais, a professora nos respondeu:  

Ah! Aquela da carta do leitor eu não tinha ideia... Interessante, você 

está ali, no momento, fazendo... tá vendo a importância do registro? 

Não é? Eu adorei ver o quanto eles tavam... envolvidos [risos] No 

PNAIC até surgiu uma discussão sobre isso aí. E uma colega disse que 

não acreditava que aquilo se apropriasse no... foi no primeiro ano? 

Não, foi no segundo... e aí eu disse, ‘mas eu fiz no primeiro ano e eu 

acho que foi muito desafiador’. E aí citei o grupo de pesquisa e tudo e 

quando eu vi isso aí foi a primeira coisa que veio em mente.  Se ela 

continuar tendo acesso aquele texto, vai ser como revisão para ela, né? 

Que alguma coisa ficou. (Profª Ana Lúcia) 
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A produção coletiva de textos, presente nas práticas das professoras, foi 

também alvo da autoconfrontação. Comentamos com elas que, justamente por ser algo 

que sempre faziam, apresentaríamos cenas representativas de tais situações para que 

falassem um pouco sobre a inserção desse tipo de atividade em sua prática. 

Tem muito a ver com a proposta mesmo da rede, como formação. E 

até porque quando eu entrei, foi quando estavam naquelas discussões 

calorosas sobre produção de texto. Só que, era assim, ‘tem que 

produzir’... e o aluno ia produzir como, se ele não sabe escrever? Aí 

até que começou... a escola começou a ter o PDE e nós tivemos 

algumas formações. E aí foi quando as coisas começaram a acalmar. 

Aí foi que a gente começou a ver que havia várias maneiras de 

produzir. Agora, a prática de ser escriba também é muito difícil. (Profª 

Ana Lúcia) 

 Ai eu vejo a função do texto. Até mesmo você pode ter visto que, 

como é muito texto... que eu trabalho muito a produção de texto, então 

não é o texto por fazer. É pra que, quem pegue, leia e entenda, pelo 

menos o que... Você viu que Guto colocou no texto coletivo que 

aprendeu, em Ciências, o jogo da metamorfose dos animais. (Profª 

Ivanise) 

A memória, um tanto recente, da formação continuada nos fala de um período 

em que predominou no discurso pedagógico a tendência a se pensar que era necessário 

produzir textos com os alunos, textos coletivos, tendo o professor como escriba, em 

situações diversas, textos expostos em cartazes e copiados pelas crianças co-autoras 

destes.   Também nas entrevistas iniciais, ambas as professoras mencionaram ter vivido 

essa tendência, mesmo sem entender bem seu significado. Acreditamos que mesmo 

esclarecidos alguns erros de leitura daquela época, a produção de textos coletivos 

continuou fazendo parte do imaginário da profissão, particularmente na alfabetização, 

tornando-se algo a compor o estoque do gênero profissional. Esta espécie de estoque de 

“disponibilização de atos”, de “registros em palavras”, mas também de conceituações 

pragmáticas, prontas para serem  utilizados, constituem-se como uma memória para pré-

dizer, segundo Clot (2010, p.124), um pré-elaborado social (CLOT, 2010, p. 124). 
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A cena seguinte apresentou à professora um desdobramento da Hora da História, 

quando produziu coletivamente com os alunos um texto de opinião sobre a história lida 

(“Menina bonita do laço de fita”).  

Eu acho tão rica a história, né? A partir de uma história se pode fazer 

tanta coisa... até chegar a criar uma nova história também. Acho que é 

a minha paixão por livros, que me faz muitas vezes o modo de contar 

a partir da história.(Profª Ana Lúcia)  

Incentivada a falar sobre essa preocupação com o argumentar, a 

professora assim explicou: 

Aí, já era uma produção textual e que foi exposta na sala. Na verdade, 

o que eu queria mesmo aí era além de debater um tema atual... que nós 

temos, no eixo oralidade, que nós vamos discutir assuntos escolares e 

mais alguns pontos e o argumentar... é a criança argumentar o porquê 

de tal situação. (Profª Ana Lúcia) 

Embora haja uma influência indireta da formação continuada em relação à 

argumentação, ao trabalho com a oralidade, aos eixos da Proposta Curricular etc, 

encontramos também envolvidos aqui elementos da subjetividade, crenças pessoais, 

concepções políticas. 

Tá nos eixos
45

, mas eu vejo muito pela questão social. Porque eu vejo, 

a partir dos pais, por exemplo. Tantas pessoas com limitações, que não 

conseguem se expressar, que chega perto de você para falar uma 

coisa, parece que tá com medo do professor. E, a partir do momento 

que você começa a trabalhar isso com a criança, ela vai perceber que 

ela pode falar, que ela tem o direito a falar, que ela tem o que dizer, 

que ela vai contribuir... às vezes dá uma confusão, né? Todo mundo 

quer falar ao mesmo tempo, mas é pra que eles comecem mesmo a 

opinar e com fundamentação. Eu acredito muito nessa argumentação 

oral. No momento da escrita, isso aí vai ajudar muito.  (...) Isso vem ... 

é da minha parte. Porque como eles são, muito pequenininhos, eles 

precisam de que nós façamos essas leituras pra que eles tenham... 

                                                 

45
 Eixos do Ensino da Língua Portuguesa, na Proposta Curricular do município. 
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formulem sua opinião, suas hipóteses. Nós não. Nós vamos lendo e 

formando. E eles não. Eles precisam muito desse suporte nosso ainda. 

Então se eles, de pequeno, têm plantada aquela semente ali, então 

quando ele tiver maior, ele já vai ter isso como prática. Vai conseguir 

ler alguma coisa e opinar. Mesma coisa eu faço com filmes. Há 

momentos que eu peço pra eles recontarem. Vamos recontar, o que foi 

que aconteceu... e há momentos que eu não peço para eles recontarem. 

Eu peço pra que diga, ‘esse filme foi sobre o que?’ ‘foi sobre isso, foi 

sobre aquilo...’ (Profª Ana Lúcia)  

Na fala da Professora Ivanise, a criança deve ser estimulada até mesmo nos 

relatos cotidianos a falar sobre suas atividades e aprendizagens como forma de 

reconhecer, mas também de legitimar o trabalho da escola. 

Eu disse pra eles, ‘quando você chega em casa sua mãe diz assim, o 

que foi que você aprendeu hoje? E aí vocês dizem que nada’. Eu tenho 

sempre trabalhado com eles essa questão de ‘o que você aprendeu 

hoje?’ que é pra saber também valorizar a função social da escola que 

é de ampliar conhecimentos, coisa que a família e outro espaço não 

faz (...). 

Diante de uma cena apresentada na qual esclarecia qual a diferença entre um 

trecho e um texto – conhecimento necessário para realizar a atividade proposta no livro 

didático de Língua Portuguesa – a professora Ivanise assim se colocou: 

Aí, justamente, porque ainda que esse direito aí de aprendizagem ele 

precisa ser bem trabalhado, pra que não fiquem lacunas pro resto da 

vida. A gente vê muitas crianças lendo muito e com grande déficit de 

interpretação de enunciados. (...)  Então é como subestimar a 

capacidade de entendimento, ‘ah, porque é pequeno’. Se for porque é 

pequeno, não vão crescer em nada? [risos]  (Profª Ivanise). 

Em uma das cenas de produção de texto apresentadas à Professora Ivanise, 

destacamos a produção individual de um relato pessoal a partir de uma foto que as 

crianças trouxeram de casa. Ao se deparar com a videogravação apresentada, a 

professora, demonstrando interesse, riu com o início da cena e logo após o final desta 

comentou:  
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É a da foto! Eu achei fantástica! Veja que é justamente no caderno de 

produção de textos.  Essa atividade foi inspirada em um momento, 

quando a gente estava estudando a Proposta Curricular, veio um 

professor de Geografia e eu achei até que a dinâmica que ele usou foi 

ótima, que ele pegou... a gente ia entrando e num quadro ele botou 

várias fotos... No momento de formação dele, botou um monte de 

fotos no quadro e pediu que a gente olhasse e pegasse uma que a gente 

se identificasse.  (...) Aí eu peguei a foto e ele pediu que a gente 

escrevesse algo daquela foto, aí a orientação que ele deu foi assim: 

‘vocês podem explorar várias coisas, do tipo em que horário aquela 

foto foi tirada? Em que ela se difere das demais?’ 

Quando eu fiz com minha turma... Pronto: essa mesmo é a de Diana e 

aí tá ela e a avó dela, quando ela tava lá na Paraíba. [diz isso 

apontando a imagem na tela]. 

É, porque as formações também vieram me mostrar, a questão de 

valorizar, porque antes eu não tinha essa visão, valorizar o texto com 

mais dificuldade. Eu não sabia o quanto isso fazia bem para o meu 

aluno que estava, digamos, pré-silábico. Eu fiquei sabendo disso de 

formação. (Profª Ivanise) 

Subjacente à satisfação da professora em comentar este trabalho desenvolvido 

com seus alunos, encontramos a recriação estilística que se constituem como o 

retrabalho do gênero em situação, dando-lhe forma mediante o que Clot (2010) chama 

de traços particulares, contingentes, que transformam o gênero na história real das 

atividades no momento de agir em função das circunstâncias, com os retoques do 

sujeito. Trazer uma vivência da formação continuada para a sala de aula, no caso 

apresentado, passou por uma ressignificação desta pela professora, mas em primeiro 

plano implicou no reconhecimento de si, na atividade e, na valorização do outro, 

apontada como ganho da formação. 

Assistindo à cena na qual a professora lê uma fábula do livro didático e vai 

retomando outros gêneros que as crianças já conhecem, para em seguida falar sobre as 

características do gênero fábula, a Professora Ivanise sorri e sem que precisássemos 

perguntar, foi logo falando: 
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Isso é recente. Veio... porque, assim, trabalhar gênero é... produção de 

texto... veio lá da prática enquanto estudante. Eu ficava indignada... 

aquela famosa redação de “como foram suas férias?” Aí o aluno tome 

a mentir (risos), porque tinha que entregar e, ainda mais, delimitava 

linhas. (...) Alfabetizar é um conjunto, na minha concepção. E ele lê 

todo tipo de letra. Eu sempre pedia pra eles escreverem alguma coisa, 

assim, mas eu não sabia diferenciar... usava um tema bem simples, 

uma música. ‘Escreva uma música que você gosta’. Aí eu não sabia 

que há a diferença entre gênero e a tipologia. Gênero e tipologia 

textual. Então, nas formações da rede, através do CEEL, quando 

estava na coordenação, no curso de sequências didáticas. Nas próprias 

formações da rede, que eles sempre falam da questão dos gêneros e eu 

falava muito com as formadoras, que sempre traziam essa questão. 

Então foi aí que eu comecei... que elas são apaixonadas por aquele 

Schnewly... Dolz e... pronto. Eu quero saber como é... que eu não sei 

dividir’. Ela (formadora do CEEL) até disse, “Ivanise, não é uma coisa 

assim que a gente sabe pronto! Tem lá alguma coisa no livro, não é 

que a gente sabe por acaso, a gente viu que em tal livro tem alguma 

coisa interessante...’ Então... que a minha questão era dividir tipologia 

de gênero textual. Eu trazia a produção... eles botavam o mais fácil, 

‘escreva o que você entendeu, o que foi que você entendeu?’ Era mais 

conto. Uma vez ou outra, era assim, ‘escreva uma lista’, fazia muito. 

Mas o que? Focar as características, feito hoje eu faço, foi nas 

formações.  

(...) Porque quando eu fiquei mais tranquila...  ‘não, é isso que eu já 

fazia’, então já juntou muita coisa. Então ficou assim mais fácil. E 

quando o formador disse que a cada dia surge um gênero novo. O e-

mail, é que gênero? O... que tem agora... como é o nome? Twitter! Aí 

vem os gêneros da tecnologia. E assim, na alfabetização, não é o 

menino que não sabe... porque também o reforço, na própria 

formação, era voltada para a escrita de palavras. Não estava assim 

voltada para a produção de texto.  (Profª Ivanise) 
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Da mesma forma, selecionamos e apresentamos uma cena de avaliação 

individual que a Profª Ana Lúcia fazia da leitura de cada criança. Chamamos a atenção  

para o fato de ser esta uma avaliação bem próxima da criança e questionamos como foi 

que começou a avaliar de tal maneira. 

Há aquela avaliação que é a título de mapeamento, aí eu não posso 

estar intervindo em como a criança está lendo. E a avaliação que 

justamente... para que eu possa... como é que eu poderia dizer?... 

intervir, chamar a atenção da criança, quanto à pontuação, quanto à 

entonação.. então são dois momentos realmente distintos. Um de 

intervenção, enquanto atividade diversificada e o outro a título de 

mapeamento mesmo.  

Introduzi na minha prática... Não teve nenhuma formação... formação 

específica... 

É como na avaliação, ainda de leitura. Mas lembra que eu 

diversifiquei o tipo de letra? Uma vez, para avaliá-los? 

Justamente por isso. Pra não ser injusta com a criança. Porque ela 

pode não conseguir ler uma letra de imprensa, mas ela pode conseguir 

com uma bastão. Muitas vezes a leitura diferencia. Ela consegue ler 

melhor com a letra bastão. É como a compreensão textual, às vezes eu 

me questiono como se avalia essa compreensão. Por exemplo, eu fiz 

uma avaliação com uma criança e perguntei a ela, ‘que tipo de texto é 

esse?’ e aí ela tinha as alternativas, ela acertou. Então eu queria a 

prova dos nove, né? Por que  era esse tipo de texto? Inclusive era uma 

receita. ‘Por que você acha que é uma receita?’ ‘Porque tem aqui isso 

e isso...’, então essa criança compreendeu. Eu posso dizer que ela não 

compreende?  Ela pode não ler, ali, a palavra, mas ela reconhece o 

formato e que na receita tem números, tem lá a barra, assim, toda 

aquela estrutura inerente ao texto. A mesma coisa é um texto, vamos 

dizer assim, uma história. Por exemplo, lê, aí você pergunta, pode ser 

que ela não compreenda. Não pode? Eu acho que a gente tem que ser 

justa com a criança. Então essa... essas intervenções partiram dessas 
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necessidades de ir a fundo ver o que que a criança sabe.(Profª Ana 

Lúcia) 

Um elemento da prática da Professora Ana Lúcia que desde os primeiros dias de 

observação nos chamou a atenção foram seus registros. A professora consultava a cada 

início e término de aula, seu planejamento (semanal e diário). Apresentamos a ela um 

slide com fotos de seu caderno de registros e a estimulamos a falar sobre este hábito, 

questionando se ela sempre teve este elemento presente em sua prática. Ao nos 

responder, a professora mobilizou diferentes aspectos relacionados à formação 

continuada: 

Não, o registro ele era muito mais no diário de classe. No caderno já 

existia, mas não nesse formato de hoje. Era mais assim pra mudar de 

ano que eu registrava... havia um registro, mas não sistematizado e 

fundamentado como é hoje. Aí, mais uma vez, partindo das 

formações. Eu fazia o registro diário, tinha anotações no caderno, mas 

nesse formato que existe hoje, com essa apropriação que tem hoje 

desse mapeamento para o planejamento, foi a partir de formação.  

A formação foi bem enfática. (...) Foi uma orientação. E foi algo 

introduzido mesmo nas práticas. Hoje em dia é super comum. Entre 

nós, aqui da rede. Estar fazendo esse mapeamento com a maior 

naturalidade do mundo. Tanto que, no início do ano, houve, digamos, 

uma quebra de conceitos na secretaria de educação. E algumas 

pessoas questionaram, ‘mas esse mapeamento morre? A gente não faz 

mais? Não tem mais perfil?  A diagnose?’ Eu disse, ‘olhe, o que eu 

aprendi tá aprendido. Se o mapeamento vem dando resultados, eu não 

vou deixar. Independente de quem esteja à frente da secretaria, da 

visão que tem, mas é uma coisa minha, pra que eu possa trabalhar com 

meus alunos’. E aí eu já aproveito esse e já pratico na outra rede 

também. Existe a prática? Existe. Mas não é tão sistematizada quanto 

aqui. Eu tenho colegas mesmo que eles não usam, eles fazem de uma 

outra forma. E o que eu achei mais interessante ainda foi, no período 

que eu tava lendo, por conta da seleção que eu iria enfrentar pro 

mestrado, que em um dos livros a autora falava muito no 
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mapeamento. Até esqueci o nome do livro agora... sobre Língua 

Portuguesa. Ela fala em mapeamento.  

Isso... me permite uma visão geral da turma... onde investir, que 

duplas formar. Eu via nas formações... tem que ter isso claro. (Profª 

Ana Lúcia) 

O movimento de autoformação empreendido pela professora é apontado também 

como influência para consolidação de hábitos referentes ao planejamento e organização 

do trabalho pedagógico. Além disso, as práticas bem sucedidas originadas em uma rede 

de ensino são estendidas à sua atuação em outra rede, incorporando-se à prática da 

professora e compondo seu estilo profissional, em outros espaços onde tais elementos 

não compõem as orientações oficiais, mas cuja eficácia conta com o reconhecimento e a 

aprovação da professora. 

Informada que partiríamos para a última cena da sala de aula, a Professora Ana 

Lúcia disse imitando uma expressão de desagrado infantil: “Ah! Mas tá tão bom!”. A 

cena apresentada referia-se a um ponto de sua agenda diária, que consistia na avaliação 

da aula, momento em que a professora perguntava às crianças: ‘o que você achou da 

atividade? O que achou da aula?” 

É mais um momento pra criança argumentar. Pra que ele expresse... 

porque o que ela diz pra mim é importante, para que eu veja que 

atividade eu posso repetir pra elas. Pronto, vou dar um exemplo. Eu 

tenho um livro que é de um conto africano. Eu esqueci agora o título. 

Eles amam aquele. Então eu sei que aquela história eles adoram. E aí, 

eles gostam e eu digo ‘eu posso trazer num outro dia de novo?’ e eles 

dizem, ‘traga!’ Eles dizem na hora de avaliar a aula que gostaram. 

Então essa avaliação ela ajuda muito. Eles gostam da apreciação 

musical, por exemplo, outro dia eu levei um CD de Marisa Monte. E 

aí teve criança que, ‘ah, tia, deixa ficar tocando...’ Então, quando foi 

de outra vez,  disseram ‘ô, tia, tu toca aquele CD de novo?’ Então eu 

percebo que a apreciação musical é um momento que a turma se 

deleita de fato. Aí, sempre que possível, eu repito aquela atividade. Às 

vezes até com o mesmo, por solicitação deles.   
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Desde que eu comecei a fazer essa agenda no quadro, eu introduzi 

essa avaliação do dia. É a participação da turma na composição da 

agenda e no planejamento. Então, é uma ferramenta, esse ‘o que você 

achou da atividade? O que você achou..,. como foi o nosso dia? Como 

foi a nossa aula?’ É uma forma que eles têm de participar do 

planejamento. (Profª Ana Lúcia) 

(...) porque, assim, como eu já tenho essa vontade, tudo o que vem, eu 

absorvi, eu aplico pondo também a minha prática pedagógica. E uma 

inquietação minha, é isso. Camaragibe faz a formação continuada de 

ponta, mas os resultados ainda não são de ponta. Porque não é isso 

que vai fazer mudar. Pode vir quem quer que seja. Você, ou tem uma 

fundamentação teórica pra aquilo, ou tem que alguém conseguir lhe 

convencer. Tá entendendo? Eu realmente percebo que eu sou assim. 

Por que? Porque não é a toa... vinte e nove anos de rede e ainda com 

essa garra, tá entendendo? Agora, que não me venha dizer... com 

qualquer conversa fiada... não. Eu faço, mostro e faço. (Profª Ivanise) 

Na situação de autoconfrontação, expostos a imagens do próprio trabalho, os 

sujeitos não apenas colocam em palavras o que eles julgam ser uma constante tornando-

se um observador exterior de sua atividade.  O resultado da análise não leva, em 

primeiro lugar, aos conhecimentos da atividade, mas, quase sempre, aos espantos em 

torno de acontecimentos difíceis de interpretar de acordo com os cânones do discurso 

convencional. A atualização desses “anéis dialógicos” permitem que os sujeitos voltem 

seus comentários também para eles (2010, p. 240). Ao finalizarmos a entrevista de 

autoconfrontação com a Professora Ana Lúcia, perguntamos o que ela havia achado de 

participar daquela entrevista. Com um amplo sorriso nos respondeu: 

Eu adorei. Até porque você repensa, ‘ah, isso aí gostei, posso fazer 

assim, posso fazer de outra forma...’ Gostei. Não existe um momento, 

para o professor, olhar, como agora e dizer ‘como isso é positivo...’ 

discutir mesmo, partindo de evidências. Não sei. Só tem muita 

lamentação, né? 

E assim, pra ver o quanto é difícil, né? Aí eu digo, eu mesmo gosto 

quando as meninas da universidade vêm [referindo-se à pesquisadoras 
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do CEEL, da Universidade – Mestrado e Doutorado). Porque 

professor de escola pública... não é todo mundo que tem a clareza que 

vocês têm. Que o professor de escola pública ainda é muito 

discriminado. Então é tudo preguiçoso, que só reclama, que ganha 

muito bem, que vive sentado atrás do seu birô... aí quando vocês vem 

e percebem toda... pronto, os jogos que eu tava falando são aqueles 

dali (aponta para o vídeo). Então quando vocês vêm e veem que, 

apesar de toda dificuldade, a gente consegue ainda fazer alguma 

coisa... ah, como é bom!  Ah, menina, eu já acostumei (com a 

presença de pesquisadores na sala) e acho bom. Eu acho bom porque 

são trocas, sabe? E depois vêm dicas, dicas daqui, informação daquilo 

outro, aí você vai se alimentando... Vai se nutrindo... 

Mas sabe o que é, também? Muita gente ainda tá com aquela ideia 

assim de que vocês vêm e vão olhar os defeitos. Eu digo assim: ‘ver, 

vai. Não tem como não olhar os defeitos. Mas não é o foco do 

trabalho.’ Tem pessoas que sentem a privacidade invadida... cada um 

com sua história. (Professora Ana Lúcia)  

É possível estabelecer uma associação dessa fala da professora com as 

discussões presentes no meio acadêmico, sobre a relação entre pesquisadores e 

professores, que mencionamos no primeiro capítulo.  A percepção que a Professora Ana 

Lúcia apresenta sobre a presença de pesquisadores em sua sala de aula nos fazem 

também pensar sobre o caráter formativo implicado nas suas participações como sujeito 

em diferentes pesquisas. 

O papel exercido pela formação continuada presente nas colocações da 

Professora Ivanise, foi também destacado por ela após a exibição da última cena, como 

se gentilmente quisesse fechar a entrevista com algo que respondesse aos nossos 

interesses na pesquisa.  Embora tendo os cuidados necessários em manter todos da 

escola, direta ou indiretamente envolvidos  na pesquisa,  preservados de uma 

explicitação de nossa parte sobre nosso objeto de estudo, objetivos etc, seria impossível 

não transparecer nosso interesse ao longo de um ano letivo de convívio na escola, que as 

questões particularmente voltadas para esta temática nos interessavam e buscávamos 

detalhar melhor . 
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Muitas escolas privadas não trabalham (com a psicogênese da 

escrita)... não sabem porque o menino escreve “otelá”, ao invés de 

hortelã, corta o H o R, o til. Então, eu vou dizer que um aluno desse 

não está bem? Está ótimo! Quando a gente fazia o magistério... então 

eu ficava... ‘mas vai chegar um dia... quando chegar o final do ano e 

não der tempo de aprender todas as letras...’ e agora?  E isso quando a 

gente ficou no GEEMPA, naqueles grupos, tudo muito 

contextualizado. E era, é melhor você errar com a sua cabeça do que 

acertar com a cabeça dos outros’. Que era justamente pra eles irem se 

desprendendo, porque é, ‘eu tenho que fazer para acertar’.  Mas o que 

é acertar, né? Não existe nada que você não faça achando que não 

acertou. Quando você está mesmo ali, fazendo seu trabalho. Você faz 

crente que está tudo às mil maravilhas, mas eu não fiz para errar... eu 

fiz porque tava ótimo, naquele momento. É com os ajustes que a gente 

vai crescendo, vai... [sorri e abre os braços no sentido de expandir-se]. 

(Profª Ivanise) 

A professora parecia nos alertar para o que a clínica da atividade considera o real 

da atividade – aquilo que não se faz, aquilo que não se pode fazer, aquilo que se busca 

fazer sem conseguir – os fracassos – , aquilo que se teria querido ou podido fazer, aquilo 

que se pensa ou que se sonha poder fazer alhures. (CLOT, 2012, p.116) 

Não desconsideramos a ressalva de Clot (2007 e 2010) no que se refere à 

possibilidade de haver efeitos antecipados dos problemas de pesquisa que formulamos 

para nós mesmos sobre a maneira de pensar e de explicar seu trabalho da parte do nosso 

interlocutor, reafirmando o impacto daquele a quem é dirigido o discurso na descrição 

da atividade. A intersubjetividade do intercâmbio regulado com um pesquisador impele 

o sujeito a manifestar dimensões ignoradas de si mesmo em sua própria experiência, 

afirma Clot. Mas estes são limites inerentes aos estudos nas ciências humanas e sociais. 

O caminho que tentamos seguir consiste em pensar o intercâmbio que o 

intersubjetivo mobiliza de fato a atividade existente. Ao mesmo tempo inscreve os 

traços dessa mudança numa trajetória pessoal que tem seu próprio curso, distinto deste 
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ou daquele intercâmbio, nas palavras de Clot (2007, p.143): história constituída ao 

mesmo tempo de operacionalidade e de potencialidades ainda não atualizadas.  

Observamos que as professoras organizam seu trabalho de modos diferentes, e 

de forma alguma comparáveis, pois além de se configurarem em contextos 

diferenciados de turmas e perfis de alunos, existe por trás da construção destas práticas 

todas as questões, que discutimos no início do trabalho, em relação aos saberes 

profissionais, além de um aspecto essencial para esta análise que é o estilo inerente a 

cada uma. Diante da amplitude de tal conceito – e de sua interface com diversas 

disciplinas das ciências humanas –  optamos pela direção assumida por Yves Clot 

(2007), que chama de estilos da ação as modalidades de estruturação e reestruturação da 

ação pelos sujeitos no interior de um dado gênero. Rocwell e Ezpeleta (1986, p.154) 

salientam que apesar da possibilidade de se constatar a posse de saberes diferenciais 

entre professores, é difícil tanto para professores quanto para investigadores, explicitar 

seu conteúdo. 

É importante considerar aspectos que diferenciam os estilos presentes no 

discurso das professoras. De acordo com o Tropes, a fala da Professora Ivanise 

apresenta um estilo predominantemente argumentativo, o que podemos atribuir à 

influência de características pessoais da professora, mas também à sua experiência 

profissional, tempo de serviço na rede, participação nesses dois movimentos mais 

amplos de formações continuadas, além de outros que citou (da própria rede).  A 

familiaridade com a construção da história da formação continuada em Alfabetização no 

município aparece ao longo de toda a pesquisa, sendo evidenciada, inclusive, na sua 

postura de avaliação dos pares e das políticas de formação, presentes que destacamos 

anteriormente como singularidade de suas entrevistas.  

Ainda trilhando esta análise, encontramos algo  bem mais próximo do estilo 

narrativo na fala da professora Ana Lúcia, que relacionamos ao fato de ser, sua história 

com a formação continuada na rede, mais recente e marcada pela articulação com as 

formações de outra rede de ensino, a qual se vincula. Observamos que a professora tecia 

todo um relato de sua história profissional articulado a eventos/momentos de formação 

continuada nas duas redes. 

Outro aspecto que destacamos, refere-se ao uso dos pronomes, conforme o 

quadro a seguir. 
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 Ivanise Ana Lucia 

Uso de pronomes 

 
 

Uma analise ingênua poderia considerar que do ponto de vista puramente 

quantitativo a professora Ana Lucia utiliza bem mais o pronome “eu” podendo levar a 

pensar em uma estilização da profissão. O nós referindo-se ao gênero profissional. 

Entretanto quando vemos no contexto a expressão “a gente” não é considerada pelo 

software. O que deixa de lado toda uma gama de expressões ligadas ao gênero. A 

utilização do tu e do você no sentido de “a gente” ou do gênero profissional é algo 

bastante discutido por Clot (2010). Para o autor, no diálogo que o sujeito assume com o 

pesquisador e para apoiar essa interlocução que incide sobre os mistérios de sua 

atividade, em geral o sujeito procura “não ficar sozinho”. Em suma,  ele procura apoio 

convocando uma voz inicialmente estrangeira a esta interlocução. Essa voz que se 

entende então nas variações discursivas do “eu” e nas modulações diferenciadas do “a 

gente”, mistura-se ao diálogo com o destinatário direto que é o pesquisador. 

Essa voz diz “a gente” no discurso do “eu”, fala pelas maneiras de fazer 

comum no coletivo e com elas. (...) Em certo sentido, aí é “o ofício que fala”, 

se entendemos por ofício não só as competências técnicas do sujeito, mas o 

“interlocutor” coletivo, garantia da atividade individual.(CLOT, 2010, 

p.255). 

Desse modo, Clot salienta que no momento em que se deve justificar junto ao 

pesquisador determinada maneira de fazer, quer isso seja para ajudá-lo a compreender o 

“difícil de dizer” ou para proteger a si mesmo de um conflito surgido no momento em 

que ele faz tal tentativa, o sujeito dispõe dessa história coletiva, com a qual, então, ele 

dialoga e que lhe fornece assistência para procurar proceder à análise do que ele se vê 

fazendo na tela. Nessa situação o sujeito se observou não só com os próprios olhos – 

observação interior – mas com os olhos de um observador exterior que é o “ofício” ou, 

ainda, o coletivo (CLOT, 2010, p.255). 

Conforme citamos anteriormente, estas professoras tiveram outras experiências 

além da vivência como alfabetizadoras (coordenação pedagógica, função técnica 

educacional, participação em grupo focal de pesquisa, cursos de especialização, 
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produção de relatos e trabalhos para publicações e apresentação em congressos, entre 

outras). É importante considerar tais experiências como elementos que contribuem na 

composição de seus estilos de ação. Em diferentes momentos da pesquisa, ambas 

citaram elementos advindos de tais experiências contribuindo para a construção de suas 

práticas.  Embora sejam experiências muito relacionadas, não pode-se desconsiderar que 

existem gêneros diversos envolvidos. Para Clot (2007), a invenção estilística supõe 

sempre um inventário profundo dos repertórios do gênero e até mesmo o inventário de 

repertórios de vários gêneros. Assim, considera que o estilo é uma modulação do gênero 

que se define pelo uso dos objetos. Para tal, o sujeito seleciona competências num 

espectro de controles disponíveis, transitando por esta polifonia de gêneros, 

encadeando-os.  

Mais que isso, a invenção estilística supõe que um sujeito pertence a vários 

gêneros ao mesmo tempo. Esta questão é decisiva. Poder ver um gênero com os olhos 

de outro gênero, poder agir num gênero com os recursos de outro gênero é com certeza 

o recurso essencial da criação estilística. (...) O repertório genérico de um sujeito pode 

ultrapassar o repertório do gênero da situação em que ele trabalha. O sujeito não vive no 

interior de um único gênero (CLOT, 2007, p.189). 

De acordo com Machado (2009, p. 45) a atividade pode ser considerada o ponto 

de encontro de várias histórias (da instituição, do ofício, do indivíduo, do 

estabelecimento...), ponto a partir do qual o professor vai estabelecer relações com as 

prescrições, com as ferramentas, com a tarefa a ser realizada, com os outros (seus 

colegas, a administração, os alunos...) com os valores e consigo mesmo. Trata-se de um 

ponto de encontro convocado a se renovar sob o efeito da realização da ação e do 

desenvolvimento da experiência profissional.  

O sujeito é também “premeditado” pelos próprios scripts: esquemas operatórios, 

perceptivos, corporais, emocionais ou, ainda, relacionais e subjetivos, sedimentados no 

decorrer de sua vida, destaca Clot (2010).  Esses scripts  podem ser vistos também, 

segundo o autor, como um estoque de prontos para agir em função da avaliação da 

situação, espécie de gênero interior, experiência que procura colocar à sua disposição. 

Em contato com o real, os esquemas de tal experiência interferem entre si, convocando 

o novo ou repetindo o antigo (2010, p. 128). 
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A forma como as professoras Ana Lúcia e Ivanise lidam com os pares; decidem 

e improvisam no cotidiano da sala de aula; fazem desdobramentos de atividades e jogos; 

articulam concepções teóricas, etc demonstram o que a clínica da atividade consideraria 

como seus estilos, formas particulares de jogar com os gêneros de usar seus scripts em 

diferentes situações. Isto não atenua a intencionalidade da ação, mas reafirma a 

colocação de Clot (2007, p.196) “a transformação de gêneros da história real das 

atividades em meio de agir”. Diante disso, encerrando esta sessão, nos parece pertinente 

usarmos as palavras de Meyerson (apud CLOT, 2007, p.198): “O trabalho não cria; o 

trabalho recria” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Antes de iniciarmos este estudo, tínhamos a clareza do compromisso assumido 

com a alfabetização de crianças e a formação de professores alfabetizadores como 

elementos constitutivos de nossa vida profissional. O percurso acadêmico e a trajetória 

profissional nos conduziam e justificavam nossa escolha por esse campo de estudos e 

pesquisas, delineando nossas filiações teóricas e perspectivas metodológicas que se 

foram se materializando no trabalho ora apresentado. 

Consolidando tal interesse, propusemos-nos a investigar práticas de 

alfabetização no sentido de compreender suas possíveis relações com experiências de 

formação continuada vivenciadas pelas professoras.  Nesta perspectiva, pretendíamos 

observar a construção de práticas de alfabetização no cotidiano de sala de aula, visando 

identificar, na rotina das alfabetizadoras, atividades relacionadas ao trabalho nos 

diferentes eixos do ensino da língua e a forma como estas profissionais analisavam e 

explicitavam aspectos subjacentes às suas escolhas.  

Buscamos, assim, nos inserir no conjunto crescente de investigações voltadas ao 

estudo de boas práticas de professores(as) alfabetizadores(as) que permitam descrever e 

analisar o uso que se faz dos discursos prescritivos (programas de formação, propostas 

curriculares, textos oficiais); das ferramentas de trabalho das quais as docentes se 

servem ou mesmo produzem e de como são tratados os saberes teóricos de referência 

presentes na formação continuada institucionalizada. 

Tendo como pressuposto a concepção de que tais (re)construções  (dos saberes, 

da profissão, das práticas) se dão pela via da fabricação e ressignificação imbricados no 

que Certeau chamou de “nó de circunstâncias”  –  inseparável do contexto dos eventos 

cotidianos –  o estudo foi se desenhando de forma a atender a algumas exigências que 

não apenas contextualizasse, mas também caracterizasse como os sujeitos fazem tais 

construções, em suas rotinas. Encontramos nas salas de aula das professoras que 

participaram da pesquisa, diversos elementos representativos deste nó, sendo cada 

docente cercada por contextos diferentes e resultantes das especificidades de suas 
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trajetórias profissionais e pessoais, além, dos fatores referentes aos perfis de suas turmas 

e demandas específicas que permeavam suas práticas.  

 Em relação às construções cotidianas ou “fabricações”, o estabelecimento de 

uma rotina, presente de forma singular na prática de cada uma das professoras; a adoção 

de recursos diversificados; a escolha dos recursos fundamentada no que deu certo (em 

sua prática ou na de colegas), nas trocas que se efetuavam entre as professoras, 

discussões e orientações das formações continuadas, foram elementos que permearam o 

nó de circunstâncias no qual se construíam as práticas de ambas as professoras. 

De início, caracterizar os programas institucionais de formação continuada 

oferecidos, pelo menos nos últimos doze anos, pela rede municipal de ensino em que o 

estudo se desenvolveu, se constituía como uma necessidade, particularmente porque as 

duas professoras que participaram da pesquisa faziam referências frequentes a estes e 

precisávamos, não apenas compreendê-los, mas apresentá-los de modo a subsidiar uma 

leitura da influência de cada um deles nas escolhas didáticas e pedagógicas que elas 

faziam e a forma como as justificavam, estabelecendo na grande maioria das vezes, 

alguma relação com tais experiências formativas e os princípios que lhes eram 

subjacentes. 

Podemos dizer que todas estas formações são mobilizadas na construção de 

esquemas, conforme discutimos até agora.  Estes esquemas sobrevivem ao passar dos 

anos e se atualizam, ampliando-se tanto nas situações cotidianas de rotina quanto nas 

situações imprevistas em que o professor precisa se replanejar, improvisar e reorientar 

seu trabalho. Tal sobrevivência com o passar dos anos é perceptível nas referências 

frequentes à formação do GEEMPA, mesmo tendo ocorrido há mais tempo. 

As táticas  de consumo evidenciadas na forma como as docentes  lidavam com 

as prescrições oficiais, os projetos de rede e atividades propostas pela secretaria de 

educação municipal, combinando elementos heterogêneos numa síntese resultante em 

escolhas e decisões, nos apontaram que as professoras utilizavam de formas diferentes 

suas margens de manobra, em função, entre outros aspectos, de um conjunto de saberes 

e experiências construídos de forma singular, por cada uma delas, caracterizando o 

reemprego dos dispositivos disponíveis, jogados com relações de forças desiguais e, 

portanto, gerando efeitos diferentes. As escolhas didáticas e pedagógicas das 
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professoras, as táticas fabricadas e os esquemas profissionais elaborados materializavam 

os dispositivos utilizados para alfabetizar, compondo o estilo profissional de cada uma.  

Criando (e sendo também premeditadas por) seus próprios scripts, a forma como 

as professoras construíam suas práticas enquanto alfabetizadoras e improvisavam no 

cotidiano da sala de aula, fazendo desdobramentos e articulando concepções teóricas 

demonstram seus estilos e as formas particulares de “jogar” com o gênero profissional, 

utilizando, em diferentes situações, tais scripts no qual estão inseridos e mobilizados 

com frequência e intensidade que não pode ser desconsiderada, as contribuições da 

formação continuada que vivenciam. A prática do planejamento coletivo, por exemplo, 

presente nas formações (desde o GEEMPA) funcionava como um elemento facilitador 

para a professora Ivanise na construção de suas práticas, na medida em que mobilizava 

esquemas anteriores resultantes destas vivências, dando indícios de uma rotina 

introjetada, cujas escolhas demonstram – além de suas concepções implícitas – 

intencionalidade e objetivos que lhes são claros. 

Evitamos classificar ou hierarquizar a influência das formações quanto às 

intituições, bem como discriminar o que era influência da formação (do CEEL ou do 

GEEMPA) e o que era influência da Proposta Curricular do Município, por 

entendermos o caráter formativo que a ela podemos atribuir, tendo em vista seu 

processo de construção bem como sua frequente mobilização nos processos de 

formação continuada que a sucederam. Nos pareceu mais interessante, refletir sobre 

quais concepções estariam subjacentes a estas formações e aos contextos que estiveram 

relacionados na história recente da educação no município de Camaragibe. 

A formação oferecida pelo GEEMPA, apontada por professoras e técnicas, com 

quem tivemos contato ao longo da pesquisa, como um “divisor de águas”
46

, representou, 

entre outras questões, o início de uma política de formação continuada mais sistemática 

no município, até então restrita a eventos pontuais e de caráter mais abrangente.  

Posteriormente, a construção da Proposta Curricular de Camaragibe, se deu em um 

contexto participativo, mas mobilizando um grupo de professores que já havia sido 

sensibilizado pela experiência de formação continuada e inseridos em uma perspectiva 

                                                 

46
 Ouvimos este termo em diversas ocasiões vindo também de professoras que não participaram da 

formação mais ouviam os comentários das colegas envolvidas, que socializavam as experiências e 

impressões com seus pares. 
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teórica que se aproximava em muitos aspectos do que os assessores traziam para 

discussão. Podemos dizer que a construção de tal proposta não se deu em um solo 

virgem. A formação já havia lançado sementes importantes e despertado outras formas 

de pensar o ensino e a aprendizagem e, por extensão, o processo de alfabetização. 

Em sequência, numa linha do tempo, as formações oferecidas pela rede de 

ensino, passando a ser conduzidas pelo CEEL-UFPE, vinham a fortalecer a perspectiva 

de refletir sobre a prática, aprofundar o conhecimento da proposta curricular 

articulando-a ao planejamento de atividades e intervenções e ao uso do material didático 

disponibilizado às redes públicas em geral (livros didáticos, jogos, livros de literatura, 

etc). 

 Considerando as mudanças nas tendências e concepções de Formação 

Continuada ao longo dos últimos anos, com a devida ressalva de que nenhum “modelo” 

se encontra em estado puro, mas mescla características de várias propostas ao mesmo 

tempo, a trajetória da formação continuada em Camaragibe não difere desta lógica. 

Embora tenham ocorrido mudanças políticas, de gestão e de instâncias formadoras, ao 

longo desse processo, em muitos momentos as concepções de ensino e aprendizagem 

foram foco de maior atenção, em outros, mais recentes, a ênfase recaiu no ensino da 

língua desde o processo de apropriação do SEA, inserido em práticas de letramento. Em 

momentos iniciais, a sensibilização do grupo para uma série de aspectos referentes ao 

olhar para o educando, seu processo de aquisição do sistema de escrita, a teoria da 

Psicogênese e outras questões relacionadas ao sujeito que aprende, lançou, de certa 

forma, uma base para os momentos seguintes em que o ensino da língua assume posição 

de centralidade. 

 Pudemos encontrar uma gama de referenciais da formação continuada na 

construção das práticas de ambas as professoras. Os elementos relativos à formação 

continuada mobilizados para isto se apresentaram de forma híbrida e embora apareçam 

em diferentes momentos menção a uma instituição formadora específica, tanto os 

discursos quanto as práticas apresentaram o que as professoras melhor se apropriaram 

do conjunto dessas formações, que foram ressignificadas no cotidiano, nas astúcias das 

táticas. 

Não se pode, evidentemente, formular conclusões gerais valendo-se de casos 

particulares.  Ao debruçar nossa atenção para o discurso profissional sob a ótica de seu 
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valor de uso prático, nos confrontamos de forma inevitável (e necessária) com os 

impasses que precisam ser superados no pressuposto da oposição teoria-prática, ainda 

forte no espaço de concepções de políticas de formação continuada de professores. 

Ancoradas nas discussões teóricas sobre a fabricação das praticas de 

alfabetização, as táticas nelas implicadas e o olhar do sujeito sobre sua própria prática, 

esta perspectiva nos pareceu promissora e importante para se (re)pensar uma série de 

questões ligadas ao papel da formação continuada de alfabetizadores.   Pensar a 

construções das práticas de professoras alfabetizadoras a partir da perspectiva dos 

estudos do cotidiano, nos forneceu um referencial para o aprofundamento das leituras da 

prática para além do óbvio, do explícito, do dito. Mas estiveram também incluídos nesta 

leitura dos usos, os processo de construção e reconstrução, de negociação de interesses e 

conflitos (por exemplo, entre as prescrições oficiais e as escolhas didáticas das 

professoras) e o posicionamento frente às estratégias (materializadas em documentos 

oficiais, propostas curriculares, livros didáticos e discursos dominantes).  As práticas 

desenvolvidas pelas professoras fabricavam, em um movimento tático, procedimentos e 

ações que buscavam viabilizar esse aspecto, na maioria das vezes, prevalecendo a opção 

por uma coerência pragmática.  

A teorização sobre a prática pareceu ter sido facilitada pela relação que 

estabelecemos com as professoras, por compartilharmos a mesma atividade profissional 

(docência nas séries iniciais), embora estivéssemos ali no  contexto de pesquisa e, 

portanto, “vestindo” o papel acadêmico. Em diversas situações observamos que as 

professoras esclareciam questões teóricas subjacentes às suas escolhas de forma 

bastante espontânea e informal, relativizando alguns mitos da relação pesquisador-

sujeito da pesquisa. Neste caso, percebíamos que, embora utilizando terminologias 

comuns ao meio acadêmico (mas também muito presentes na formação continuada), as 

professoras faziam analogias, substituíam alguns termos, exemplificavam, interagiam 

conosco aparentemente sem a preocupação de “acertar” ou “falar bonito”. 

O percurso metodológico desenvolvido foi também um facilitador desse 

processo, permitindo uma seleção de aspectos significativos e representativos das 

práticas das professoras para serem analisadas por elas mesmas e cujas explicitações e 

justificativas de escolhas permitiam que teorizassem suas práticas sem que fossem 

solicitadas diretamente a isto. Assim, nosso estudo  se aproximou da perspectiva de 
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Bernard Lahire (1998) que relaciona a “ordem do fazer” à “ordem do dizer” sobre o 

fazer. 

Partindo de tais elementos, acreditamos que a relação entre a pesquisa em 

educação e as práticas docentes tendem a se beneficiar com metodologias que coloquem 

o sujeito no centro do processo investigativo, possibilitando um diálogo sobre os 

aspectos subjacentes à sua prática.  Desse modo, pode-se ainda, com o fortalecimento 

deste elo, possibilitar uma ressignificação de olhares: do pesquisador sobre toda a 

constelação de fatores que emergem nesta geração de dados e do professor participante 

da pesquisa, convidado a assumir a posição de observador da própria prática, ao invés 

de ser meramente “convidado” a teorizá-la.  

Reafirmamos, portanto, a importância da formação continuada de professores, 

aliada às experiências docentes compartilhada entre os pares, como um caminho viável 

ao desenvolvimento e multiplicação de boas práticas de alfabetização em nossas 

escolas.  Reiteramos a necessidade de se fortalecer os estudos que aliem tais 

perspectivas e que possam vir a subsidiar melhores e mais frequentes experiências de 

formação continuada, bem como efetivar do papel da academia, de contribuir  na 

construção de pistas que possam ajudar o professor a refletir sobre sua prática para 

aperfeiçoá-la permanentemente, considerando suas singularidades. Nosso estudo vem se 

inserir nesta ampla e fundamental discussão, aliando nosso compromisso, inicialmente 

destacado, com a alfabetização de crianças nas escolas públicas brasileiras e a formação 

de professores que tenha a construção das práticas como foco de discussão, análise e 

(re)construção no cotidiano das escolas e salas de aula. 
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