
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PRÓ-LETRAMETO: ITERFACE ETRE FORMAÇÃO 
COTIUADA, PRÁTICA DOCETE E ESIO DA LEITURA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA LÚCIA DA SILVA CABRAL 
 
 
 
 
 

Recife 
2009 



 
 

MARIA LÚCIA DA SILVA CABRAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 
Educação, do Programa de Pós-Graduação, da 
Universidade Federal de Pernambuco, como 
requisito parcial para obtenção do  título de Mestre 
em Educação. 

  
      
 
 
 
 

 
 
 

 
Orientadora: Drª Maria Lúcia Ferreira de Figueirêdo Barbosa 

 
 
 
 
 
 

Recife 
2009 



 
 

                                                  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabral, Maria Lúcia da Silva    

 

     Programa Pró-Letramento : interface entre 
formação continuada, prática docente e ensino da 
leitura  /  Maria Lúcia da Silva Cabral  : O Autor, 
2009. 

  292f. : il. ;  quad., tab. 
 

 

  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CE. Educação, 2009 

 

  
   Inclui anexos 
 

 

  1. Professores – Formação. 2. Letramento 3. Prática 
docente. 4. Leitura – Ensino. I. Título. 

 

         
370.71 CDD (22.ed.) UFPE  
37 CDU (2.ed.) CE2010- 011  

  

 
 
 



 
 

UIVERSIDADE FEDERAL DE PERAMBUCO 
CETRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMA PRÓ-LETRAMETO: interface entre formação continuada, 

prática docente e ensino da leitura 

 
 
 
 
     COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 

     
 

________________________________________________ 
Profª. Drª. Maria Lúcia Ferreira de Figueirêdo Barbosa 

1ª  Examinadora/ Presidente 
 

______________________________________________ 
Profª. Dra. Valéria Severina Gomes 

2ª Examinadora 
 

_____________________________________________ 
Profª. Drª. Telma Ferraz Leal 

3ª Examinadora 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 

RECIFE, 30 de outubro de 2009. 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“A compreensão deve ser entendida como um modo de ser 
do homem no mundo, como um projeto de existência. Ou 
seja: o homem encontra significados para o seu existir à 
medida que se projeta no mundo, buscando a 
compreensão de si, dos outros, das coisas. Ao estabelecer 
um horizonte de compreensão iniciando um trajeto de 
busca, o homem tem (necessariamente) de iniciar um 
processo de interpretação, à luz de suas experiências 
prévias de mundo”.  
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RESUMO 

 
 

Essa pesquisa visa analisar os impactos da Formação Continuada na prática docente dos 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental no eixo do ensino da leitura, no Programa 

Pró-Letramento – Alfabetização e Linguagem. Para realizar, então, esta investigação qualitativa, 

observamos os processos de Formação Continuada dos orientadores de estudos e também dos 

professores no programa mencionado. Realizamos também observação da prática de duas 

professoras em turmas iniciais do Ensino Fundamental, a fim de caracterizarmos as práticas de 

leitura desenvolvidas por elas, antes e após o processo de Formação Continuada, na perspectiva 

de perceber as influências dessa formação. Para nos inteirarmos dos conteúdos estudados e 

discutidos nesse processo de formação do Programa Pró-Letramento, fizemos a análise 

documental de um conjunto de oito fascículos que constam como material de estudo que 

acompanham o Curso de Formação, além de apresentarmos os objetivos e princípios de outro 

fascículo, desenvolvido para os orientadores de estudo. Do ponto de vista teórico, para 

fundamentar nossos estudos sobre formação de professores, prática docente, ensino da língua e 

leitura baseamo-nos em autores como Nóvoa (1992), Mizukami(2000), Tardif (2002), Chartier( 

2002),Solé (1998), Antunes (2003),Soares (1999) e Cafieiro(2005), entre outros. A análise e 

interpretação dos dados permitiram-nos perceber, entre outras coisas, a ênfase significativa que 

foi dada a leitura no processo de Formação Continuada dos orientadores de estudo e dos 

professores, possibilitando aos participantes uma reflexão teórica e prática desse tema. 

Percebemos também que os fascículos que compõem o material de estudo do curso, constituem 

uma proposta orgânica e integrada, trazendo abordagens atuais sobre o ensino da leitura. Outro 

aspecto importante a destacar nos achados desta pesquisa é o fato das duas professoras 

observadas apresentarem mudanças na prática do ensino da leitura durante o processo formativo 

em questão. 

 

Palavras-chave: Formação de professores; prática docente; ensino da leitura. 

 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

  
 
This research aims to analyze the impact of continuing education in the teaching practice of 

teachers in early grades of elementary school in the axis of literacy in the Pro-Literacy - Literacy 

and Language. To realize, then, this qualitative research, we observed the process of continuing 

education of guiding the study and also teachers in the program mentioned. We also observe the 

practice of two teachers in classes of Elementary School, in order to characterize the reading 

practices developed by them before and after the process of continuing education with a view to 

understand the influences that formation. For we learn of the contents studied and discussed in 

the process of formation of the Pro-literacy, made the documentary analysis of all eight issues 

listed as study materials accompanying the Training Course as well as presenting the objectives 

and principles of another issue, developed for guiding study. From the theoretical point of view, 

to base our studies on teacher training, teaching practice of the teaching of reading and we rely on 

authors such as Nóvoa (1992), Mizukami (2000), Tardif (2002), Chartier (2002), Solé (1998), 

Antunes (2003), Smith (1999), Cafieiro (2005), among others. The analysis and interpretation of 

data enabled us to realize, among other things, the significant emphasis that was given to reading 

in the ongoing training of mentors and teachers study, allowing participants a theoretical and 

practical that theme. We also see that the issues that comprise the study material of the course, 

constitute a proposal for organic and integrated, bringing current approaches to teaching reading. 

Another important aspect to highlight in this research is that the two teachers observed changes in 

the present practice of teaching reading during the training process in question. 

 

Keywords: teacher training, teaching practice, teaching of reading. 
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                                                                                  1  ITRODUÇÃO 

 
 

“O pensamento é como a águia que só alça vôos nos 
espaços vazios do desconhecido. Pensar é voar sobre o 
que não se sabe. /ão existe nada mais fatal para o 
pensamento que o ensino de respostas certas. Para isto 
existem as escolas; não para ensinar as respostas, mas 
para ensinar as perguntas”. 
                                                                Rubem Alves. 



 
 

  O eixo norteador da presente dissertação foi constituindo-se a partir das nossas 

inquietações e desejo de ampliar a compreensão sobre a formação do professor e a influência 

desta na prática docente. O interesse e a aproximação com a área de formação de  professores foi 

corporificando-se através do exercício da profissão docente, das experiências como formadora, 

do acompanhamento de projetos e da experiência como orientadora de estudos, no Programa Pró-

Letramento Alfabetização e Linguagem. Portanto, o sentido dessa pesquisa segue na direção de 

analisar as práticas docentes no âmbito do ensino da leitura, a partir da participação dos 

professores no processo de formação continuada do Programa Pró-Letramento Alfabetização e 

Linguagem. Esse programa foi financiado pelo Ministério de Educação (MEC) e teve como 

parceiro para efetivar a coordenação do processo de formação dos professores o Centro de 

Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) da Universidade Federal de Pernambuco.  
  O Programa Pró-Letramento atendeu os professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental que foram investigados nessa pesquisa, no segundo semestre do ano letivo de 2008 

e tinha como objetivo estratégico oferecer suporte à ação pedagógica dos professores na área de 

Língua Portuguesa, oportunizando o estudo das mais recentes concepções sobre alfabetização e 

letramento. Outro propósito do curso ministrado aos professores foi o de fazer com que estes 

refletissem sobre sua prática à luz dos referenciais teóricos, discutissem e (re) planejassem as 

situações didáticas, tendo como principal proposta de ação o alfabetizar letrando. O Programa 

Pró-Letramento se organiza com base em material produzido pelos Centros da Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores. Esse material corresponde a um manual que contém oito 

fascículos e quatro vídeos para estudo do professor e um fascículo para subsídio do orientador de 

estudo nessa formação. 

 Diante do exposto, esse trabalho tem como problema central perceber qual o impacto da 

formação continuada do Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem sobre as práticas 

de ensino da leitura das professoras pesquisadas? 

 Essa análise visa fornecer os fundamentos que possibilitem afirmar se o processo de 

formação continuada do Programa Pró-Letramento ofereceu contribuições significativas à 

 



15 
 

prática docente desses professores, viabilizando nos espaços da formação, uma reflexão crítica 

do seu fazer pedagógico, à luz das atuais concepções e teorias sobre o ensino da língua, mais 

especificamente quanto ao eixo leitura. 

Expostos os motivos, interesses e indagações que incentivaram o nosso trabalho de pesquisa, 

expomos a seguir os objetivos que traçamos para encontrar respostas as indagações que aqui 

colocamos.  

 

Objetivo Geral: 

 

Analisar os impactos da Formação Continuada do Programa Pró-Letramento Alfabetização e 

Linguagem na prática docente dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental no 

âmbito do ensino da leitura. 

 

Objetivos Específicos: 

 

� Analisar a dinâmica do processo de formação dos orientadores de estudo no Programa 

Pró-Letramento-Alfabetização e Linguagem, buscando perceber como está sendo encaminhada a 

proposta do curso, especialmente em relação ao ensino da leitura. 

 

� Examinar os fascículos do programa Pró-Letramento quanto a sua abordagem no que se 

refere ao ensino da leitura. 

 
� Analisar o processo de formação dos professores da Escada, participantes do programa 

pró-letramento, no sentido de conhecer suas experiências e disposições em relação à leitura, 

evidenciando alguns indícios sobre mudanças na prática do ensino de leitura. 

 

� Investigar as práticas de leitura desenvolvidas em turmas iniciais do Ensino Fundamental, 

verificando se o processo de formação continuada repercutiu significativamente ou não na 

dinâmica do ensino da leitura. 
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  Na perspectiva de concretização desses objetivos, nossa pesquisa materializou-se nos 

espaços de formação continuada dos orientadores de estudo e professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental do município da Escada- PE, participantes do Programa Pró-Letramento 

Alfabetização e Linguagem e também nas salas de aula de duas escolas pertencentes à prefeitura 

Municipal de Escada. 

  Salientamos que sendo esta uma pesquisa de caráter qualitativo, os resultados aqui 

encontrados durante o processo de investigação estruturaram-se na coleta de dados, através de 

diversos instrumentos – a entrevista, o questionário, a observação, a análise documental e a 

análise interpretativa dos dados.  

O arcabouço teórico desse trabalho de pesquisa enfoca os temas formação continuada, 

prática docente e ensino da leitura e traz reflexões e discussões de importantes autores como 

Nóvoa (1992), Mizukami (2000), Tardif (2002), Chartier (2002), Solé (1998), Antunes (2003), 

Soares (1999) e Cafieiro (2005), dentre outros. 

Organizado em três capítulos, o presente trabalho traz, no Capítulo 1, as reflexões, as 

discussões e os embates de célebres autores sobre os saberes docentes e a relação desses saberes 

com o processo de formação continuada e a prática docente. Faz referência aos conhecimentos e 

procedimentos didáticos necessários a prática do professor e reflete sobre as influências 

recebidas por este na construção do trabalho docente. Dialogamos também com outras pesquisas 

que investigam programas de formação continuada. 

No Capítulo 2, nos debruçamos sobre estudos e reflexões acerca das relações entre a 

história da alfabetização e da leitura, enfatizando as concepções de língua e sua relação com a 

proposta de ensino da leitura e também priorizamos a apresentação de pesquisas que discute o 

ensino da leitura. 

No Capítulo 3 descrevemos os fundamentos teóricos metodológicos que embasaram a 

pesquisa, justificando a opção dos instrumentos de coleta de dados e destacamos as categorias de 

análise de cada instrumento. Ressaltamos também os critérios utilizados para escolha dos 

sujeitos e dos campos de estudo.  

O Capítulo 4 apresentamos o Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem, 

esboçando sua estrutura organizacional, os objetivos e princípios de formação continuada 

defendidos pelo programa. 
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No que se refere ao Capítulo 5, este traz a análise e interpretação dos dados referentes ao 

processo de formação das orientadoras de estudo no Programa Pró-Letramento e nele expomos a 

dinâmica dessa formação, a forma que os fascículos  foram trabalhados e a ênfase que foi dada 

ao ensino da leitura. 

Quanto ao Capítulo 6 realizamos uma análise reflexiva sobre os Fascículos do Programa 

Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem (material de estudo do programa na formação), 

buscando relacionar os objetivos de cada fascículo, os temas enfatizados e os pressupostos 

teóricos que fundamentam cada fascículo. Propomos-nos também a verificar o enfoque dado ao 

ensino da leitura em cada fascículo, especificando conceitos, princípios, finalidades e práticas de 

leitura. 

  O Capítulo 7 faz referência ao processo de formação continuada das professoras do 

município da Escada no Programa Pró-Letramento e ele expõe as expectativas das professoras 

quanto ao programa, suas histórias e influências de leitura e as práticas de leitura desenvolvidas 

em sala de aula. É também destacada a ênfase que foi dada à leitura no estudo de cada fascículo 

durante o processo de formação. 

 Em relação ao Capítulo 8 trazemos a análise e interpretação da observação da prática 

docente de duas professoras participantes da formação do Programa Pró-Letramento, enfatizando 

as contribuições da formação para a prática do ensino da leitura. 

Nas considerações finais tecemos uma reflexão sobre os achados da nossa pesquisa, bem 

como apontamos a necessidade de ampliar os estudos sobre formação continuada e prática 

docente. 

 Assim, ao “encerrarmos” essa pesquisa consideramos imprescindível que os educadores 

e as instituições responsáveis pelo ensino foquem sua atenção sobre os processos de formação 

continuada, de forma a perceber se a realização destes auxilia os professores a ampliar seus 

conhecimentos, a redefinir as propostas pedagógicas e a conduzir melhor o ensino e a 

aprendizagem. Ao defendermos uma concepção de formação continuada que oportunize os 

professores a se apropriarem dos conceitos e conhecimentos necessários ao objeto de ensino, a 

refletirem sobre sua prática docente, acreditamos que esta pesquisa possa contribuir para futuras 

discussões e reflexões sobre os impactos da formação continuada na prática docente e também 

poderá ser subsídio de consulta e reflexão dos professores para efetivação de um ensino de 

leitura mais dinâmico, prazeroso e produtivo. 
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 2  O PROCESSO DE FORMAÇÃO COTIUADA    DOS 

       PROFESSORES O COTEXTO COTEMPORÂEO: 

       Algumas reflexões 

 

 

 

 

 

“Estar em formação implica um investimento pessoal, livre e criativo sobre 
os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma 
identidade pessoal, que é também uma identidade profissional (...) a 
formação se constrói através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre 
as práticas e de construção permanente de uma identidade pessoal”. 

                                   Antônio /óvoa. 
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Nas últimas décadas temos assistido grandes transformações nos diversos campos de 

atividades, sejam elas de natureza política, social, econômica, tecnológica, ambiental, cultural 

e/ou científica.  E neste processo de mudanças amplia-se o debate, os pronunciamentos, as 

declarações e compromissos com a educação. A cooperação internacional, embora seja objeto de 

muitas críticas e desconfianças, tem estado presente nas ações educativas de várias regiões do 

mundo. 

Mesmo tendo assistido ao interesse de organismos internacionais1 e de governos na 

definição de políticas e programas educacionais, com prioridade de investimentos em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, temos observado que nem sempre as reformas 

educacionais têm surtido o efeito desejado em relação à melhoria da qualidade e eficiência dos 

sistemas públicos educativos. 

Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos foi 

compromisso firmado pelos países e agências de cooperação internacional, na Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien - Tailândia, em março de 1990. Passada 

uma década deste evento, ocorreu em Dakar, Senegal2 um encontro mundial para avaliar os 

resultados das metas formuladas em Jomtien. Apesar dos investimentos, constatamos que as 

metas não foram alcançadas em sua totalidade, principalmente em relação à melhoria da 

qualidade na educação básica. 

 

Estudos e avaliações de rendimento escolar realizados recentemente em vários países 
[...] indicam que as políticas, estratégias e projetos destinados a melhorar a qualidade da 
educação, vários deles iniciados no final da década de 80, ainda não se traduzem em 
melhoria da qualidade da aprendizagem (grifos da autora) [...] (TORRES, 1998 a, 
p.186). 

 
 

Apesar da globalização e do acelerado progresso da informática e da tecnologia, temos 

um contexto marcado pelas disparidades e diferenças, com políticas educativas que não têm 

mudado o quadro da educação, principalmente para as camadas desfavorecidas. As mudanças 

econômicas, políticas e sociais, requerem hoje uma formação onde o indivíduo tenha autonomia 

                                                 
1 Banco Mundial (BM); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Fundo Monetário 
Internacional (FMI); Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID); Fundação das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), dentre outros. 
2 Encontro realizado em abril de 2000. 
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de pensamento, capacidade operativa e criatividade e essas são questões importantes que a 

educação escolar, principalmente a pública não tem dado conta. Pérez Gomes (1990) vem 

denunciando o déficit na formação das crianças, que tem demonstrado sua dificuldade na 

capacidade de pensar, de organizar racionalmente as informações e de encontrar sentido nos 

objetos de conhecimento. 

Resultados de avaliações do rendimento escolar em vários países do mundo, e em 

especial do Brasil, demonstram que o desempenho dos alunos está abaixo do esperado. A 

exemplo disso temos os exames realizados pelos órgãos responsáveis pela elaboração e execução 

das políticas educacionais3: SAEB, ENEM e PISA. As avaliações realizadas por eles, nestes 

últimos anos, nos têm comprovado, através de relatório comparativo4, um grande déficit de 

aprendizagem nos alunos brasileiros nas áreas de Matemática e de Língua Portuguesa, 

destacando-se principalmente dificuldades em relação à leitura e produção de textos. 

As pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao ano 

de 2003, apontam que havia 11,6% de analfabetos no país, com idade a partir dos 15 anos. No 

site de Alfabetização Solidária do Governo Federal, estes índices giram em torno de 60% em 

regiões do Norte e Nordeste. Foi comprovado, através dos resultados das pesquisas do SAEB, 

que apenas 4,48% dos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental possuem um nível adequado de 

leitura.  Segundo resultados do SAEB, 36,2% dos alunos estão no início do desenvolvimento das 

habilidades de leitura e os resultados constatam também que 59,9% de nossos alunos têm 

acentuadas limitações em seu aprendizado de leitura.  

Esse resultado das pesquisas favorece a construção de estereótipos de uma parcela 

significativa da população brasileira, como “analfabeta”. Este termo está fortemente carregado 

de outros sentidos, como “ignorante”, “sem instrução”, “burro” e “subdesenvolvido”. Mas é 

importante compreender que os problemas relacionados à leitura e a escrita, e conseqüentemente 

à alfabetização, estão relacionados com vários fatores tais como: a má distribuição de renda, ou 

seja, as desigualdades sociais e culturais, a escassez de recursos materiais e pedagógicos nas 

escolas, o acesso aos bens tecnológicos e culturais, a defasagem na escolaridade, o pouco 

investimento na qualificação do professor, dentre outros. 

                                                 
3 SAEB (Sistema Nacional da educação Básica), ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), PISA (Programa 
Internacional de avaliação de Estudantes). 
4 O relatório comparativo completo está disponível na internet, no endereço: www.inep.gov.br 
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O Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa vêm realizando desde 2001 pesquisas 

para caracterizar o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), de pessoas com idade 

entre 15 e 64 anos. O INAF tem como meta fazer o levantamento não só das habilidades de 

leitura e escrita, mas também de perceber as representações sociais das pessoas sobre esses dois 

eixos. Esse enfoque da pesquisa corresponde à nova abordagem sobre alfabetização, procurando 

perceber a leitura e a escrita como práticas sociais, ou seja, práticas de letramentos. 

  Os resultados que o INAF apurou no teste de leitura em 2001 apontam que 9% da 

população, da amostra, encontram-se na situação de analfabetos absolutos, e 31% foram 

considerados no nível 1 de alfabetismo, ou seja: sabem  ler e escrever de forma insuficiente; 34% 

foram classificados no nível 2 de alfabetismo. Isso indica que possuem desenvoltura na 

realização de atividades de leitura e escrita no dia-a-dia. E 26% dos pesquisados encontram-se no 

nível 3 de alfabetismo,o que revela a existência de autonomia na leitura e  na escrita nas várias 

disposições de uso social. (RIBEIRO, 2007) 

A pesquisa do INAF comprova que o alfabetismo está intrinsecamente relacionado com a 

escolaridade, ou seja, a educação escolar é a grande responsável pelas práticas efetivas de leitura 

e escrita na sociedade. Um outro dado significativo que a pesquisa destaca é sobre a importância 

atribuída ao professor, na formação do gosto pela leitura. A partir dessas constatações, Brito 

(2007), chama a atenção para as críticas infundadas e fora de contexto que atribuem à escola uma 

imagem que a aproxima de uma espécie de instituição inútil e falida. Esse autor afirma que é 

exatamente o contrário: “Se tem uma instituição fundamental na organização social hoje, e que 

está funcionando, esta é a escola”. (BRITO, 2007, p. 32) 

Considerando que a escola é a agência responsável pela aprendizagem da leitura e da 

escrita, e tem como competência o desenvolvimento dessas habilidades, para que as crianças e os 

jovens e adultos possam atuar com autonomia no uso competente delas, nos vários contextos e 

práticas sociais, é imprescindível registrar a figura do professor como mediador e incentivador 

desse processo. Mas para melhor desempenhar suas funções, o professor necessita estar 

atualizado com as questões teóricas que tratam sobre a língua, o processo de alfabetização e o 

letramento.  Portanto, é imprescindível se investir no processo de formação continuada do 

professor, de modo a permitir seu desenvolvimento profissional e aperfeiçoamento no trabalho 

de ensinar. 
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Entretanto, Torres (1998) refere que apesar dos grandes investimentos financeiros, as 

necessidades dos sistemas escolares e da formação de professores não têm sido atendidas 

satisfatoriamente, isto porque não se tem priorizado a melhoria das condições de trabalho e da 

formação dos professores e conseqüentemente  o avanço do ensino e da aprendizagem. Portanto, 

supomos que é preciso encontrar mecanismos que melhorem os padrões de educação da criança, 

do jovem e do adulto e, para isso, torna-se essencial possibilitar uma ressignificação dos saberes 

na formação de professores e também subsidiar os professores com suportes didáticos que 

permita a renovação e atualização em suas práticas docentes. 

Para Torres5 (1998 a) os financiamentos do Banco Mundial nos sistemas educativos são 

pacotes prontos, simplistas, superficiais e prescritivos. E na sua concepção, eles não contribuem 

para melhorar a qualidade da educação, porque se centram nos aspectos financeiros e 

administrativos e propõem um “[...] modelo escolar com duas grandes ausências: os professores 

e a pedagogia” (TORRES, op.cit., p. 139). 

Segundo Lima (2007, p. 29), “[...] a preocupação com a melhoria da aprendizagem 

exige situar o professor no centro do debate educativo”. E acrescenta: 

 

Ainda que o trabalho e a formação dos professores sejam um antigo e caro tema no 
âmbito das pesquisas educacionais (Pimenta, 2002), boa parte das medidas adotadas nas 
ultimas décadas sobre o processo de transformação educativa desconheceu, subestimou 
ou sustentou apenas de forma retórica o papel dos docentes (Tedesco, 2001). Ora, é 
possível melhorar a aprendizagem dos alunos sem melhorar a aprendizagem de seus 
professores? Obviamente não se pode reduzir a atenção sobre esse ator fundamental no 
processo educativo. (LIMA,  op.cit. pp. 29-30). 

 
Contribuindo com as discussões em torno dessa questão, Libâneo (1998, p. 7) enfatiza: 

“/ão há reforma educacional, não há proposta pedagógica sem professores, já que são os 

profissionais mais diretamente envolvidos com os processos e resultados da aprendizagem 

escolar”. Considerando, então, o que dizem esses autores, acreditamos que o professor tem papel 

determinante na formação dos alunos e é um dos responsáveis pela qualidade de ensino. 

Salientamos que não adianta termos equipes “pensantes” elaborando excelentes projetos, sem 

ouvir o professor, sem ter conhecimentos experenciais da dinâmica da sala de aula, sem colocar a 

prática docente como objeto de estudo e análise.   

Sabemos que hoje se projeta sobre o professor um grande número de expectativas, 

tornando-o, na maioria das vezes, o principal responsável pela melhoria do ensino. Colocam-se 
                                                 
5 Estudiosa das estratégias do Banco Mundial para a educação. 
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sobre sua pessoa uma lista infindável de competências, habilidades e saberes necessários à 

configuração do “[...] docente desejado ou eficaz”; “docente ideal” [...] que desafia os próprios 

limites do humano [...] “(TORRES, 1999, p. 101). Entretanto, temos consciência que o bom 

desempenho do profissional da docência está atrelado não somente ao processo de formação, 

mas também às condições dignas de trabalho e de salários. 

Portanto é essencial segundo Lima (2007, p.31), assegurar aos professores, “[...] uma 

proposta de formação docente, acompanhada de medidas destinadas a melhorar, 

substancialmente, a qualidade de vida e a qualidade profissional dos professores [...]”. 

Entendemos, então, que não basta o tema formação de professores estar no debate exaustivo das 

reformas educacionais, uma vez que seja reconhecida a importância desse profissional para 

elevar a qualidade de aprendizagem dos alunos e do sistema educacional, mas que se faz 

essencial a existência de políticas educacionais que dêem prioridade e invistam substancialmente 

nesse profissional. 

Frente a essas questões, acreditamos que um bom investimento na formação do professor 

pode, sim, contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos, embora essa não seja uma 

questão mensurável. Segundo Torres (1998b, p. 175) “Assim como existem demonstrações de 

que mais anos de estudos e mais capacitações não correspondem necessariamente a melhores 

resultados de aprendizagem, também existem provas de que há relação”. A autora apresenta 

indícios dessa afirmativa quando cita estudo realizado na Tailândia que demonstra “[...] uma 

correlação positiva entre anos de instrução e qualificação docente e resultados de 

aprendizagem dos alunos [...]” (Torres, 1998 a, p. 147)6. 

Outros estudos também apontam a relação entre formação de professores e melhoria no 

ensino. Lima (2005), ao realizar uma pesquisa-ação, acompanhando dois professores numa 

proposta de formação e intervenção no âmbito da escola, chegou à conclusão de que o trabalho 

dos professores foi decisivo para o sucesso nas aprendizagens dos alunos. Os estudos mostraram 

que quanto mais os professores eram receptivos em sua própria aprendizagem nos momentos de 

formação, mais eles interferiam significativamente na formação de habilidades mentais e 

aprendizagens dos alunos. 

                                                 
6 O Saeb de 2001, ao mesmo tempo em que revelou os limites de aprendizagem das crianças, constatou que quanto 
mais deficiente é a formação do professor, pio é o desempenho de seus alunos. E o inverso, também, é verdadeiro. 
Portanto, a formação do professor é um grande diferencial do seu trabalho. 
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Em pesquisa realizada por Mello (2000, p. 15) sobre “Professoras Experientes: quem são 

e o que dizem sobre sua formação e seu percurso profissional”, uma parcela significativa das 

professoras investigadas declararam a importância da formação inicial, mas afirmaram que a 

formação continuada atende melhor às suas necessidades, pois é mais direcionada para o que 

fazem.  De acordo com Mello (2000), apesar dos depoimentos das professoras apresentarem 

posições diferenciadas, um bom número afirma que são estes cursos de formação continuada que 

têm “papel significativo na mudança das práticas pedagógicas das professoras [...]” (op.cit. 

p.28). 

Os estudos de Silva (2002) sobre “Formação de Professores e Campo de atuação 

Profissional: um estudo de professores (as) egresso do curso de Pedagogia” ajuda a desmistificar 

alguns discursos políticos sobre o não interesse dos professores em relação à formação 

continuada. Seus resultados apontam que 59 dos 85 professores (69.45%) participantes da 

pesquisa continuam estudando (com recursos próprios), assegurando assim uma formação 

continuada, tão necessária à qualificação profissional. A autora ao falar sobre os professores da 

pesquisa revela: 

 

Temos o testemunho de uma atitude de busca permanente de melhoria, aperfeiçoamento 
pessoal e profissional que fortalece o perfil desenhado dessas egressas. Elas não estão 
buscando os cursos por contingências do trabalho, por imposição de terceiros, mas pela 
clareza que demonstram ter da precariedade do conhecimento e por isso investem 
constantemente na continuidade da sua formação (SILVA, 2002, p. 114) 

 
 Pesquisa também realizada por Mizukami e Monteiro (2002) mostra o posicionamento 

positivo das professoras em relação à formação continuada. Ao investigar o desenvolvimento 

profissional de professoras das séries iniciais que exercem o magistério público em Mato Grosso 

e estavam retornando a universidade para participarem de um curso de pedagogia, que 

funcionaria como curso7 de qualificação e desenvolvimento profissional, as pesquisadoras 

buscaram analisar e compreender as percepções que as professoras têm dos seus percursos e 

processos de formação e como elas significam tais experiências. 

Segundo Mizukami e Monteiro (op. cit., p.195) uma das evidências encontradas pela 

análise refere-se “à relevância da formação, já que todas as professoras enfocam a formação 

                                                 
7 Esse curso tinha como ações prioritárias a formação na graduação de Pedagogia e a assessoria pedagógica às 
escolas. Com o objetivo de desenvolver uma dinâmica de discussão como estratégia formativa, garantindo assim, o 
movimento contínuo entre teoria e prática. 
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vivida [...] como um investimento de grande importância, estimulando-as a uma nova fase no 

seu ciclo de vida”. As autoras enfatizam que as professoras apontam diferenças significativas 

entre a formação inicial e a formação vivida no curso de Pedagogia. (op.cit., p.197). Reportam-se 

às mudanças de concepção sobre o aluno, de postura na prática docente, quanto à imagem que se 

tinha do aluno e do saber, na compreensão da relação entre teoria e prática, da postura política do 

ser professor. 

Podemos citar também trabalhos desenvolvidos em Cuba, ainda como exemplo sobre a 

participação decisiva dos professores na melhoria da aprendizagem dos alunos. Resultados de 

estudos8 mostram que a formação pós-secundária dos docentes tem um forte impacto no 

rendimento dos alunos.  Lima (2007) ressalta que os resultados desses estudos comparativos 

indicam que o conhecimento chegou aos alunos cubanos “[...] de forma significativa, já que 

eles, [...] são capazes de desenvolver exercícios relacionados à estrutura matemática complexa, 

assim como demonstrar processos de compreensão de leitura como o uso das maiores 

capacidades de abstração”. (p. 35). 

Na concepção de Lima (2007, p. 35), a promoção da qualidade de ensino e melhoria da 

aprendizagem dos alunos supõe 

 
[...] a presença determinante de um professor capaz de ajudar na formação de alunos 
ativos, pensantes, inteligentes, abertos ao conhecimento, versáteis, receptivos, com 
capacidade de discernimento, com atitude crítica, com competências para identificar e 
buscar soluções para os problemas, entre outras habilidades.  

 
Na interpretação das idéias postas acima, podemos dizer que a relação formação de 

professores e qualidade de ensino precisa ser repensada, e isso exige situar o professor no centro 

do debate educativo, investir nas suas aprendizagens para que ele possa desenvolver 

competências e habilidades necessárias à articulação entre teoria e prática. Essa preocupação 

indica que: 

[...] a maneira mais segura e direta de incidir sobre o currículo é incidir sobre os 
docentes, sobre sua formação e as suas condições de trabalho (TORRES, 1998 a, p. 
156). [...] até porque, não é possível continuar afirmando, em definitivo, que se pode 
melhorar a qualidade da educação sem melhorar substancialmente a qualidade dos 
docentes, o que por sua vez leva a reconhecer o quanto é inseparável a qualidade 
profissional da qualidade de vida (TORRES, 1998 a, p. 167). 

 

                                                 
8 Relatório do primeiro Estudo comparativo sobre Linguagem, Matemática e Fatores Associados, para Alunos da 
Terceira e quarta Séries da Educação Básica, UNESCO/OREALC, 2001, P. 88. 
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Diante das pesquisas apresentadas, dos estudos e dos diferentes contextos de formações 

vivenciados por nós, acreditamos que a formação continuada é um dos elementos indispensáveis 

para o processo de profissionalização docente. Sabemos que não existe um modelo ideal de 

formação, mas que é necessário, em qualquer processo de formação, considerar os saberes 

prévios dos professores, as aprendizagens daquele que ensina, ou seja, questionar o que sabem, 

quais suas dificuldades, como ensinam, como aprendem, procurando perceber a maneira pela 

qual a formação recebida afeta suas aprendizagens e estimulam uma reorganização da prática 

docente. 

  Mas também defendemos a idéia de que os saberes docentes se constroem e reconstroem 

durante toda a trajetória de vida, nos diferentes contextos, oriundos de diversas fontes. 

Comungamos com os pensamentos de Tardif, Lessard & Lahaye (1991) quando afirmam que o 

saber docente é plural, formado de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes das 

disciplinas, dos currículos e da experiência.  

Podemos assim dizer que a formação de professores é um fenômeno complexo sobre o qual 

existem várias conceitualizações. 

 
A Formação de Professores é a áreas de conhecimentos, investigação e de propostas 
teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os 
processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício – se 
implicam individualmente ou em equipe, em experiências de aprendizagem através dos 
quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que 
lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo 
e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem 
(GARCÍA, 1999, p. 26). 

 
O autor ressalta que a formação de professores é uma área de conhecimento e 

investigação dos processos, os quais os professores aprendem a ensinar e a desenvolver suas 

competências, para melhorar a qualidade do ensino e conseqüentemente as aprendizagens dos 

alunos.  E para ele, esse é um processo contínuo, extensivo ao longo da carreira profissional do 

docente. Para Garcia (op.cit.) diferentes componentes se articulam nesse processo de 

aprendizagem, tais como, inovação e mudança, desenvolvimento organizacional da escola, 

articulação entre teoria e prática. O processo de formação para esse autor deve investir também 

no desenvolvimento intelectual, social e emocional dos professores, para que eles possam 

criticamente questionar suas crenças e práticas institucionais. Segundo García (op.cit, p. 80) 

“[...] o objetivo de qualquer programa de formação de professores tem de ser o de ensinar a 
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‘competência de classe ou conhecimento de ofício’ de forma que os professores se tornem 

sujeitos peritos na tarefa de ensinar”. 

Nóvoa (1992), ao tratar sobre formação de professores, diz que esta se estabelece num 

continuum, ou seja, ela começa nas escolas de formação inicial e continua ao longo de toda uma 

vida profissional através das práticas de formação continuada. O autor destaca que as formações 

continuadas devem ter como pólo de referência as escolas, pois é no ambiente escolar que os 

professores podem decidir os melhores meios e os melhores métodos para garanti-las. O autor 

também salienta a necessidade de se desenvolver nesses processos de formação a prática da 

reflexão. 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos 
professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 
autoformação participada. Estar em formação implica um investimento pessoal, um 
trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à 
construção de uma identidade, que é também identidade profissional (NÓVOA, 1992, p. 
25). 

 
Imbernón (2004) defende um processo de formação que ajude o professor a construir um 

conhecimento profissional, permitindo-lhe desenvolver habilidades essenciais de estratégias de 

ensino, de planejamento e de avaliação, tornando-o capaz de avaliar a qualidade da inovação 

educativa, desenvolvendo competências para adaptar às necessidades educativas dos alunos. Para 

ele, este tipo de formação está fundamentada em alguns pilares ou princípios: “Aprender 

continuamente de forma colaborativa, participativa, isto é, analisar, experimentar, avaliar, 

modificar etc, juntamente com outros colegas ou membros da comunidade”(op. cit. p. 69). 

É nesta perspectiva que Lima (2002, p.36) refere: 

 
A formação continuada é um processo que segue o exercício profissional, que 
acompanha o percurso e a avaliação da prática pedagógica. Ela existe como uma 
necessidade da vida profissional num processo constante de atualização, reflexão e 
avaliação, possibilitando ainda o desenvolvimento das competências pedagógicas e nos 
parece que a principal delas se encontra na capacidade de articular os conhecimentos 
adquiridos na prática. 

 

Ribas (2000), ao participar do 10º ENDIPE9, comenta que o processo de formação 

continuada abre possibilidades de gerar mudanças na vida profissional do professor. A autora, 

dessa forma, expõe sua concepção sobre formação continuada: 

 

                                                 
9 Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino-ENDIPE (realizado no período de 29 de maio  a 1º de junho de 
2000). 
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Concebemos a formação contínua como um processo: 1) que se efetiva desde a 
formação inicial e se estende por toda a vida profissional do professor; 2) que enfatiza o 
desenvolvimento da competência pedagógica; 3) que propicia diversos espaços e modos 
de reflexão sobre a prática desenvolvida; 4) que possibilita inovações e prevê a ida e 
volta à ação; 5) e que está fundado no conhecimento histórico e socialmente construído, 
devidamente questionado/criticado/aperfeiçoada pelos professores. Ao se efetivar no 
espaço institucional de trabalho, incrementa o compromisso do professor para com o 
aluno, o conhecimento e a construção coletiva. Além disso, torna possível o 
reconhecimento do professor como pessoa e profissional sensibilizado/ estimulado para 
seu autodesenvolvimento (RIBAS, 2000, citada por PEIXOTO, 2004, p.57-58). 

 
 

Comungamos com as idéias desses autores supracitados, por entendermos a formação 

continuada como um processo contínuo, que perpassa toda trajetória profissional do indivíduo. 

Tendo a finalidade de estimular o professor a ser um profissional prático-reflexivo e investigador 

da sua ação pedagógica, o processo de formação deve constituir-se num espaço de aprendizagem 

em que o professor possa fazer a relação entre teoria e prática; estudar, compartilhar dúvidas, 

saberes e experiências com seus pares, trazer o contexto da sua sala de aula para ser objeto de 

reflexão, análise e interpretação do vivido. Acreditamos que a identidade profissional do 

professor vai constituindo-se também no próprio exercício autônomo da profissão, onde o sujeito 

faz um investimento na sua autoformação a partir das suas leituras, reflexões, atualizações, 

experiências, escolhas e também das múltiplas relações que estabelece com os outros. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) situa que a formação dos profissionais da educação 

terá como fundamento: “a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação 

em serviço” (LDB, 2004, Título VI-Art. 61, inciso I).  E os Referenciais para Formação dos 

Professores do Ministério de educação e Cultura (MEC) enfatiza que a formação dos professores 

deve ocorrer de forma permanente e contínua, ou seja, que deva acontecer no processo inicial e 

se faça em serviço durante toda a carreira docente.  

 

Aqui a formação é entendida como um processo contínuo e permanente de 
desenvolvimento, o que pede o professor disponibilidade para a aprendizagem; da 
formação, que o ensine a aprender, e do sistema escolar no qual ele se insere como 
profissional condições para continuar aprendendo. Ser profissional implica ser capaz de 
aprender sempre (MEC, 1999, p.63). 

 
 
 Os Referenciais sobre Formação de Professores também apontam que os processos de 

formação estejam interligados aos projetos políticos - pedagógicos das escolas. Para o MEC, a 

formação continuada feita na escola oportuniza a “reflexão compartilhada com toda a equipe, 

nas tomadas de decisão, da criação de grupos de estudos, na supervisão e orientação 
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pedagógica, na assessoria de profissionais especialmente contratados, etc” (MEC, 1999, p. 71). 

Embora este seja o posicionamento do MEC em relação aos processos de formação dos 

professores, temos visto muitas escolas desassistidas, com condições mínimas de funcionamento, 

com grandes precariedades de materiais didático-pedagógicos para auxiliar a prática do 

professor, sem supervisores ou orientadores escolares para direcionar as discussões e reflexões 

pedagógicas dentro da escola. 

 Vale assinalar, ainda, que a escola quando se organiza para o seu processo de formação, 

ela busca sistematicamente lidar com questões pontuais que afetam as aprendizagens dos alunos. 

Ela tem oportunidade de avaliar as atividades que estão sendo desenvolvidas na prática, localizar 

os problemas e compartilhá-lo com todo o coletivo da escola. Mas os professores necessitam 

também ampliar seu conhecimento, participando de outros eventos de formação (seminários, 

fóruns, conferências, etc) que lhes proporcionem novas experiências, outras visões de mundo em 

relação ao trabalho docente. 

A questão da formação continuada também é preocupação da ANFOPE10. 

 

A formação continuada é uma das dimensões importantes para a materialização de uma 
política global para os profissionais da educação, articulada à formação inicial e a 
condições de trabalho, salário e carreira e deve ser entendida como continuidade da 
formação profissional, proporcionando novas reflexões sobre a ação profissional e 
novos meios para desenvolver e aprimorar o trabalho pedagógico, um processo de 
construção permanente do conhecimento e desenvolvimento profissional, a partir da 
formação inicial e vista como uma proposta mais ampla, de hominização a, na qual o 
homem integral, omnilateral,produzindo-se a si mesmo, também se produz em interação 
com o coletivo ( ANFOPE – 1988) 

 

A formação continuada para a ANFOPE é um direito dos professores e defende que 

devem ser traçadas políticas, principalmente para a formação inicial, criando-se a partir daí uma 

política de valorização do profissional de educação, com programas contínuos de formação 

continuada e com condições de trabalho adequadas e salários dignos para os profissionais em 

educação. A ANFOPE tem rejeitado as políticas de formação adotadas pelo MEC e, assim, as 

define: 

 
Uma formação técnico profissionalizante, com amplas possibilidades de aligeiramento e 
sem espaço para uma reflexão profunda sobre os processos educativos, reduzindo o 
papel do professor ao de executor de tarefas pedagógicas e restringindo a  concepção de 
pesquisa e de produção de conhecimento à esfera do ensino ( Carta de Curitiba, 2001). 

 
                                                 
10 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de educação (ANFOPE). 
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Compartilhamos com a ANFOPE quando enfatiza que o processo de formação dos 

professores deve estar atrelado a melhores condições de trabalho, salário e carreira e que deve 

proporcionar reflexões coletivas para um melhor desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Sabemos que para melhorar a qualidade de ensino nesse país é preciso que se invista melhor na 

formação dos profissionais de educação. 

  Mas também temos consciência que há nestes espaços de formação, “ditos aligeirados” 

professores competentes, que agarram esse momento como oportunidade de reflexão, avaliação e 

recondução do seu trabalho pedagógico. Sabendo que nós professores somos produto da 

interação dos diferentes saberes, questionamos: esses processos de formação continuada 

proporcionados  pelos órgãos governamentais  tem tido alguma repercussão na prática docente? 

Os professores conseguem refletir sobre sua prática nestes momentos de formação? Mesmo com 

os pacotes de formação prontos, elaborados pelos professores universitários, sem a participação 

de professores que atuam no campo, dados muitas vezes de forma aligeirada, a ação do professor 

é de simples executor dos programas? Quais são as influências desses processos de formação na 

aprendizagem dos professores? E no ensino? 

Essas são questões que com certeza estão interligadas ao desenvolvimento das 

aprendizagens do profissional da educação, ou seja, aos saberes docentes, ao processo de 

formação individual e coletivo dos professores e também a formação do professor formador, pois 

como bem diz Perrenoud (2002, p.72): 

 

Só um formador reflexivo pode formar professores reflexivos, não só porque ele 
representa como um todo o que preconiza, mas porque ele utiliza a reflexão de forma 
espontânea em torno de uma pergunta, de um debate, de uma tarefa ou de um fragmento 
do saber. 

 
Nesse sentido, é importante que o processo de formação continuada dos professores 

propicie não apenas contato com as questões teóricas atuais da educação, mas crie espaços, para 

que o professor, em formação, faça o movimento dinâmico, prática/teoria/prática. Quando a 

formação abre espaço para o professor refletir sobre sua ação docente, numa constante relação 

teoria-prática, o processo de formação ultrapassará o limite da atualização do professor, 

comprometendo-se, assim, com a busca da construção de uma práxis verdadeira e significativa 

para este profissional do ensino, pois a identidade do professor constitui-se respeitando suas 
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singularidades, seu contexto social, seus saberes da formação e da experiência profissional. 

Sendo assim, vamos nos situar sobre estas questões no próximo tema. 

 

 

2.1 Os saberes docentes e a relação teoria-prática 

 
                                                                      “/ão há saber mais ou saber menos. 
                                                                       Há saberes diferentes”. 
                                                                                                          Paulo Freire 
 

Refletir sobre como os professores aprendem a ensinar?  Como constroem seus 

conhecimentos sobre a prática de ensino? Como se transformou no profissional que é hoje? Que 

saberes foram necessários para essa construção? Quais são os conhecimentos, as competências e 

habilidades que os professores mobilizam na sua tarefa de ensinar? Como esses saberes são 

adquiridos? Como esses saberes alicerçam o trabalho e a formação dos professores são questões 

que têm estimulado um arsenal significativo de pesquisas, a partir dos anos 80.  

No âmbito dessas pesquisas se situam autores como: Schön (1992), Nóvoa (1992), Garcia 

(1992), Pérez Gómez (1992), Zeichner (1993), Mizukami (2002), Tardif (2002), Imbernón 

(2004), Lima (2005), dentre outros. Trazemos neste texto algumas reflexões dos citados autores, 

na perspectiva de refletirmos sobre os processos de construção dos saberes docentes e sua 

relação com a formação contínua e permanente do profissional em educação. 

Marcelo Garcia (1992) concebe a formação de professores como um contínuo e aponta a 

necessidade de se repensar os processos de formação docente, a partir de uma perspectiva de 

reflexão sobre a prática. Segundo esse autor, é urgente a “[...] necessidade de formar professores 

que venham a refletir sobre a sua própria prática, na expectativa que será um instrumento de 

desenvolvimento do pensamento e da ação” (p.55). 

A reflexão docente na concepção de Schön (2000) propõe a mobilização de saberes para 

que seja realizado o processo de análise e interpretação da própria prática do profissional 

docente. Em seu trabalho “La formación de profesionales reflexivos”, Schön (1992), propõe 

uma epistemologia da prática a partir do conceito de reflexão na ação. Mas ao situar esse 

conceito, o autor enfatiza que ele faz parte de uma tríade que seria: “conhecimento-na-ação”, 

“reflexão-na-ação” e “reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação”. 
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O conhecimento-na-ação, para Schön (2000, p.31), refere-se aos “tipos de conhecimentos 

que revelamos em nossas ações inteligentes”, ou seja, é o saber interiorizado (conceitos, teorias, 

valores, crenças, procedimentos) que permite ao professor agir. Ele enfatiza que nossas 

descrições do ato de conhecer na ação são sempre construções de uma inteligência que começa 

por ser tácita e espontânea, sem deliberação consciente e funciona enquanto a situação estiver 

dentro dos limites que aprendemos. 

Nóvoa (1995), ao tratar do conceito “conhecimento na ação” enfatiza que o processo de 

formação deve criar meios para a elaboração do pensamento autônomo dos professores, mas para 

isso, segundo ele, é imprescindível investir na pessoa do professor, nos saberes da sua 

experiência. 

O trabalho centrado na pessoa do professor e na sua experiência é particularmente 
relevante nos momentos de crise e mudanças, pois uma das fontes mais importantes de 
stress é o sentimento de que não se dominam as situações e contextos de intervenção 
profissional (p. 26). 

 

Para Schön, no processo de reflexão-na-ação, nós tomamos nossa própria ação como 

objeto de reflexão, seja para explicá-la, analisá-la ou criticá-la. Podemos dizer que esse processo 

constitui-se em ferramenta de aprendizagem profissional da docência. Segundo Schön (2000), 

esse é um processo que ocorre no meio da ação, sem interrompê-la, portanto é uma ação presente 

durante a qual “[...] se pode interferir na ação em desenvolvimento, nosso pensar serve para dar 

forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos” (op.cit.p.32). Portanto, ao pensar 

criticamente no fenômeno presente da ação, podemos ter a oportunidade de reestruturar as 

estratégias de ação, pois a reflexão pode gerar o experimento imediato. 

Garcia (1992), ao fazer uma abordagem do conceito de reflexão-na-ação de Schön, 

afirma que a docência é “[...] uma profissão em que a própria prática conduz necessariamente à 

criação de um conhecimento específico e ligado à ação, que só pode ser adquirido através do 

contato com a prática, pois trata-se de um conhecimento tácito, pessoal e não 

sistemático”.(1992, p.60). Na concepção de Pérez-Gómez (1992, p.112), [...] o conhecimento-

na-ação só é pertinente se for flexível e se apoiar na reflexão na e sobre a ação (grifos do autor). 

Para Pérez-Gómez (1995, p.10), no processo de reflexão-na-ação, o professor ao pensar sobre 

sua prática deve “também aprender a construir e comparar novas estratégias de ação, novas 

fórmulas de pesquisa, novas teorias e categorias de compreensão, novos modos de enfrentar e 

definir problemas”. 
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Segundo Schön (op.cit.), os processos de reflexão-sobre-a-ação e sobre-a reflexão-na-

ação ocorrem posteriormente à ação pedagógica e exige um pensar retrospectivo sobre o que 

fizemos, de modo a rever como nosso conhecimento-na-ação pode ter contribuído para o 

resultado da ação que fizemos. Esse processo constitui o pensamento prático do professor, onde 

ele aprende a construir novas ferramentas de ação para o enfrentamento dos problemas, 

constituindo-se, assim, num profissional reflexivo. Reflexão semelhante é feita por Shulman 

(1996 citado por Mizukami, 2002, p. 85), quando afirma: “/ós professores não aprendemos a 

partir da experiência: nós aprendemos pensando sobre nossa experiência. [...] O processo de 

relembrar, recontar, reviver e refletir é o processo de aprender pela experiência”.  

É defendendo a idéia de uma prática reflexiva que Pérez Gómez (1992, p. 112) destaca: 

“Aprende-se fazendo e refletindo na e sobre a ação. Através da prática é possível apoiar e 

desenvolver o pensamento prático, graças a uma reflexão conjunta (e recíproca) entre o aluno-

mestre e o professor ou o tutor”. Podemos, desse modo, dizer que ser um profissional reflexivo 

traduz-se em perceber a prática como espaço de reflexão crítica, ou seja, sendo capaz de 

problematizar a prática, analisá-la e, através desse processo de reflexão, ir reelaborando o 

caminho de sua ação, ir construindo e reconstruindo seu papel de educador, no exercício da 

profissão. 

Libâneo (2002), analisando a temática, compreende que a atitude reflexiva do professor 

ultrapassa os limites da sala de aula e enfatiza a necessidade de: 

 

[...] Reflexão sobre a prática a partir da apropriação de teorias como marco para as 
melhorias da prática de ensino, em que o professor é ajudado a compreender seu próprio 
pensamento e a refletir de modo crítico sobre sua prática, e, também, a aprimorar seu 
modo de agir, seu saber fazer, internalizando também novos instrumentos de ação (p. 
70). 

 
É nesse sentido que Imbernón (2004) também destaca a importância da reflexão sobre a 

prática. Segundo esse autor, é imprescindível no processo de formação dos professores centrar a 

atenção “em como os professores elaboram a informação pedagógica de que dispõem [...] e em 

como essa elaboração ou processamento de informação se projeta sobre os planos de ação 

docência e em seu desenvolvimento prático” (p.39). Desse modo, entendemos que, para esse 

autor, o processo de formação de professores deve dotá-los de conhecimentos, estratégias de 

percepção e análise, capacitando-os a tomar decisões, processar e sistematizar informações e 

torná-lo um profissional reflexivo. 
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Trata-se de formar um professor como profissional prático-reflexivo que se defronta 
com situações de incerteza, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação como 
uma forma de decidir e de intervir praticamente em tais situações, que faz emergir 
novos discursos teóricos e concepções alternativas de formação (IMBERNÓN, 2004, p. 
34). 

 

Discutindo sobre a prática reflexiva, Pérez-Gómez (1995) aponta alguns aspectos que sustentam 

a formação. E destaca: 

� O processo de formação deve iniciar-se pelo estudo e análise do ato de ensinar; 
� o conhecimento deve reportar-se à prática e aos problemas que surgem do 
diálogo com as situações conflituosas do cotidiano escolar; 
� só a partir de problemas concretos é que o conhecimento teórico pode tornar-se 
útil e significativo; 
� apoiar-se na prática significa desencadear uma reflexão crítica e séria sobre o 
conjunto das questões educativas, desde as rotinas, as  técnicas e as teorias. 

 

É a partir desta perspectiva que Libâneo (2001) enfatiza a necessidade de se repensar os 

processos de formação inicial e continuada e isto segundo ele, implica “ uma concepção de 

formação do professor crítico-reflexivo, dentro do entendimento de que a prática é referência da 

teoria, a teoria o nutriente de uma prática de melhor qualidade”(p.89). 

Para Tardif (2002), a relação dos docentes com os saberes não se resume a uma função de 

transmissão dos conhecimentos, pois a prática do professor integra diferentes saberes. É um 

saber plural, social, heterogêneo, por ser adquirido no contexto de uma “socialização 

profissional, onde é incorporado, modificado, adaptado em função dos momentos e das fases de 

uma carreira profissional onde o professor aprende a ensinar fazendo o seu trabalho” (p.14). 

Noutras palavras, segundo Tardif (op.cit), o saber dos professores são oriundos da formação 

profissional, de saberes disciplinares, curriculares e experenciais. 

Os saberes da formação profissional são os saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores e esses saberes destinam-se à sua formação científica e a ideologia 

pedagógica. Estes saberes são adquiridos no decorrer de sua formação inicial ou contínua quando 

os professores entram em contato com as ciências da educação. 

Com relação aos saberes disciplinares, estes estão associados aos diversos campos do 

conhecimento e segundo Tardif (op. cit. p.38) “emergem da tradição cultura e dos grupos 

sociais produtores de saberes”. Entendemos, assim, que os saberes disciplinares são definidos e 

selecionados pela instituição universitária nas diversas disciplinas que oferecem e são 

incorporados à prática docente através dos processos de formação inicial e continuada. 
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Quanto aos saberes curriculares, estes estão atrelados aos “discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos [...]” (TARDIF, op.cit.p.38), ou seja, aos programas escolares a serem aprendidos e 

aplicados pelos professores. 

Os saberes experenciais são saberes construídos pelos professores  no exercício de suas 

funções, na sua prática docente cotidiana. “Eles se incorporam à experiência individual e 

coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. Podemos chamá-

los de saberes experenciais ou práticos” (TARDIF, 2002, p. 39). 

Portanto, para Tardif11 (2002) “nenhum saber é por si mesmo formador” (p.43). É 

necessária então uma multiplicidade de saberes para que o professor possa atuar de forma 

competente na profissão. 

É a partir deste contexto que Tardif (2002) considera os professores como atores, como 

sujeitos do conhecimento, sendo capazes de mobilizar saberes específicos ao seu ofício e utilizá-

los nas suas tarefas cotidianas. Segundo esse autor, um professor de profissão “[...] é, um sujeito 

que assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 

conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a 

estrutura e a orienta” (TARDIF, op.cit. p. 115). 

Para Veiga (2002), os saberes docentes são construídos na formação inicial e continuada, 

porém  faz referências aos saberes da experiência, “[...] eles são o núcleo vital da formação 

docente, uma vez que os outros saberes, tais como os pedagógicos, das disciplinas curriculares, 

mantêm uma relação de exterioridade com o trabalho docente, pois não foram produzidos no 

dia-a-dia” (p.9). 

Pimenta e Anastasiou (2005), ao discutir sobre os processos de formação e o 

desenvolvimento profissional dos professores, enfatizam que é preciso considerar a importância 

dos diferentes saberes: 

 

[...] dos saberes das áreas de conhecimento (ninguém ensina o que não sabe), dos 
saberes pedagógicos (pois o ensino é uma prática educativa que têm diferentes e 
diversas direções de sentido na formação do humano), dos saberes didáticos (que tratam 
da articulação da teoria de ensino para ensinar nas situações contextualizadas), dos 
saberes da experiência do sujeito professor (que dizem do modo como nos apropriamos 
do ser professor em nossa vida). Esses saberes se dirigem às situações de ensinar e com 
elas dialogam, revendo-se, redirecionando-se, ampliando-se e criando (p. 76) 

 

                                                 
11 Para aprofundamento, ler TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 2002. 
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Nesse sentido, as autoras explicitam a necessidade dos professores, no confronto das 

ações cotidianas com as produções teóricas, em fazerem uma reflexão crítica desses saberes, 

buscando rever as práticas e as teorias que as informam, pois só assim serão capazes de 

construírem novos conhecimentos, necessários à prática de ensinar. De acordo com as autoras, é 

preciso... 

[...] conhecer essa prática (daí a importância da pesquisa da prática e da realidade nos 
processo formativos) para estabelecer os nexos e as relações entre esses contextos, 
interpretá-los à luz das teorias da educação e do ensino e propor  novas formas, 
maneiras e modos de ensinar ( PIMENTA & ANASTASIOU, op.cit, p. 71-72). 

 

Por esse viés, para Pimenta e Anastasiou (2005), as políticas educacionais em relação à 

formação de professores, configurarão importantes referenciais ao se voltarem para a “análise 

crítica das práticas docentes por considerarem o professor como profissional reflexivo/ 

investigador e sujeito de sua práxis” (p.76). Nessa perspectiva, a atividade de ensinar dos 

professores se constituirá o cerne da ressignificação da prática docente. 

Na concepção de Lima (2007), o professor é o agente principal de sua formação e seu 

processo de aprendizagem perpassa toda a sua trajetória profissional, “configurando-se como um 

continuum, não linear” (p. 42). Destaca que a aprendizagem docente ocorre 

 

[...] em vários contextos e circunstâncias e é marcada pela biografia escolar e pessoal 
dos professores, pelos seus anos iniciais de experiência docente, pelo modo como eles 
lidam com as situações complexas que constituem a escola e as aulas, pelo seu vínculo a 
grupos, por suas posições políticas e religiosas, pela sua interação com o meio 
profissional (LIMA, 2007, p.42). 
 

A autora enfatiza que este é o conhecimento da profissão e os professores o aprendem na 

e com a prática, isto é, pensando sobre o que fazem e como fazem, portanto, é um saber obtido 

na prática profissional, é um saber experencial, tácito e intuitivo. Assim, para Lima (op.cit. p.83), 

“Os saberes da experiência são, pois, gerados na atuação profissional dos professores, 

fundamentam suas ações cotidiana e despontam como vitais no trabalho docente, pois tendem a 

se converter como habitus”. 

Entretanto, não podemos esquecer que mesmo sendo capaz de gerar saberes no contexto 

de seu trabalho em sala de aula, o professor precisa estar inserido em processos de formação que 

lhe permitam, junto com outros profissionais, fazer uma relação entre teoria e prática.  Pereira 

(2000) tratando dessas questões enfatiza: 
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[...] a importância da prática não significa o desprezo pela teoria, mas que as 
circunstâncias sociais e educativas, em mudança, requerem que os professores tenham 
mais, e não menos, recursos teóricos. A teoria adquire um sentido de unidade com a 
prática, não no sentido estático de dar explicações ás questões práticas, mas no sentido 
dinâmico de auxiliar o encaminhamento, a direção refletida, crítica e criativa da 
situação. A teoria é vista como reveladora de várias alternativas, inclusive conflitantes, 
que uma situação concreta possui. À teoria compete o embasamento dessas alternativas 
e,  pela análise e pelo diálogo com a situação, fazer avançar o conhecimento sobre a 
validade de cada uma dela (p. 179-180) 

 

Ao discutir sobre a relação entre teoria e prática, Chauí (1980), destaca que esta é 

simultânea e recíproca na medida em que: 

 
1) A teoria nega a prática enquanto prática imediata, isto é, nega  a prática como um 
fato dado pra revelá-la em suas mediações e como práxis social, ou seja, como atividade 
socialmente produzida e produtora da existência social. A teoria nega a prática como 
comportamento e ação dados, mostrando que se trata de processos históricos 
determinados pela ação dos homens que, depois, passam a determinar suas ações”. 
 
2) “A prática por sua vez nega a teoria como um saber separado e autônomo, como puro 
movimento de idéias se produzindo umas às outras na cabeça dos teóricos. Nega a teoria 
como um saber acabado que guiaria  e comandaria de fora a ação dos homens. E 
negando a teoria enquanto saber separado do real que pretende governar esse real, a 
prática faz com que a teoria se descubra como conhecimento das condições reais da 
prática existente, de sua alienação e transformação” (p.81-82). 

 

A partir deste enfoque, não se percebe uma visão dicotômica entre teoria e prática, ou 

seja, a prática não é comandada pela teoria, não significa a sua aplicação. O contexto exposto por 

Chauí (1980) percebe que teoria e prática, mesmo com identidade distintas, possuem uma 

unidade indissolúvel. Para Candau (1996), essa visão de unidade, que supera a dicotomia entre 

teoria e prática, é condição fundamental para a busca de alternativas para a formação do 

educador. 

Na concepção de Vasquez (1977), a teoria depende da prática, porque esta “determina o 

horizonte do desenvolvimento e progresso do conhecimento” (VASQUEZ, 1977, p.215, citado 

por CANDAU, 1996, p. 55). Nesta perspectiva, a prática é percebida como fonte da teoria, ou 

seja, a teoria dela se nutre como objeto de conhecimento, interpretação e transformação 

(CANDAU, 1996). Vasquez ainda considera que: 

 

[...] a teoria tem como finalidade a prática no sentido da “antecipação ideal de uma 
prática que ainda não existe” (Vasquez, 1977, p.233). 
 
[...] Esta íntima relação entre teoria e prática indica também que a teoria possui uma 
autonomia (relativa) em relação à prática, o que lhe garante não ir à reboque da prática, 
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sendo um instrumento decisivo dela. A prática, no entanto, é que é o “fundamento, 
finalidade e critério de conhecimento verdadeiro! (VASQUEZ, 1977, p.237, citado por 
CANDAU, 1996, p. 56). 

 

Quando teoria e prática são trabalhadas simultaneamente numa visão de unidade, a 

formação do educador revigora-se, pois suas ações serão reflexos de um saber nascido de uma 

prática refletida e consciente. Nesse sentido, Fávero (1981, p. 13) nos chama a atenção quando 

afirma: 

 

Não é simplesmente freqüentando um curso de Pedagogia, fazendo um Mestrado ou 
Doutorado em Educação que alguém se torna educador. É, sobretudo num 
comprometer-se profundo, como construtor, organizador e pensador permanente do 
trabalho educativo que o educador se educa. Em particular, a partir de sua prática, cabe-
lhe construir uma teoria, a qual, coincidindo e identificando-se com elementos decisivos 
da própria prática, acelera o processo em ato, tornando a prática mais homogênea e 
coerente em todos os seus elementos.  

 

García (1999) aproxima-se dessas argumentações quando afirma que a formação de 

professores, tanto a inicial quanto à continuada “[...] deve ter em conta a reflexão 

epistemológica da prática [...] de modo a que aprender a ensinar seja realizado através de um 

processo em que o conhecimento prático e o conhecimento teórico possam integrar-se num 

currículo orientado para a ação” (p.29). Nesse âmbito, o professor assume a prática docente de 

forma ativa e consciente, não a toma como uma rotina mecânica e acrítica, mas como objeto de 

reflexão permanente, onde intervém como sujeito. 

Em concordância com os autores supracitados, acreditamos que o processo de formação 

de professores acontece num contínuo e que ele se dá a partir da acomodação de diversos 

saberes, sejam os experenciais, os disciplinares e curriculares ou os da prática profissional 

docente. Assim, defendemos também, a necessidade de nos processos de formação continuada, 

se priorizar a reflexão sobre a prática docente, estabelecendo relações com as teorias. De modo 

que o professor possa pensar sobre sua prática de forma crítica, revisitando as formas de ensino e 

a aprendizagem dos alunos, para que tenha condições de criar estratégias e  intervenções 

didáticas  com sentido,  possibilitando assim,  a investigação e compreensão dos problemas 

práticos relacionados ao contexto da sala de aula. Traremos no próximo sub-tema algumas 

reflexões sobre este contexto. 
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2.2  Reflexões sobre a Prática Docente e a Produção de Saberes na Escola 

 
“/ão é no silêncio que os homens 

se fazem, mas na palavra, no trabalho, 
na ação-reflexão”. 

                                         Paulo Freire 
 
 

A questão do saber, do ensino, da aprendizagem, do fracasso escolar, da formação 

profissional dos professores, do currículo, da didática, do como ensinar foi objeto de estudos, 

pesquisas e debates, durante várias décadas. Os sistemas educacionais, até meados do século XX, 

eram pautados no modelo tradicional e da racionalidade técnica. Nesse modelo, o professor era 

considerado um técnico, um transmissor de conhecimentos, cuja atividade profissional consistia 

principalmente no manejo de classe, na capacidade de transmissão dos conteúdos e na escolha de 

técnicas e recursos apropriados às condições de ensino. 

No que se refere aos currículos, eram elaboradas propostas de conteúdos de origem 

científica para serem distribuídos nas disciplinas escolares. Esses conteúdos eram considerados 

como verdades absolutas e universais, por fazerem parte da produção científica elaborada até o 

momento, portanto eram conteúdos inquestionáveis, válidos para todos, cabendo aos alunos 

assimilá-los e reproduzi-los na hora de serem avaliados. Assim, os problemas de aprendizagem 

surgidos tinham por culpa os alunos, as famílias e não o ensino. E as soluções para esses 

problemas eram buscadas a partir de ajuda psicológica, para compreender e explicar porque os 

alunos não aprendiam. 

A formação dos professores era fundamentada na racionalidade técnica, ou seja, tinha o 

objetivo de dotar o professor de um instrumental técnico, para aplicar em sua sala de aula. 

Portanto, o grande objetivo dessas formações era aprender a ensinar através de observações de 

aulas bem sucedidas, cabendo aos professores apenas reproduzi-las, sem levar em conta o nível 

de aprendizagem da sua turma, os saberes adquiridos no exercício da profissão. O que 

interessava nesse processo de formação era o estudo de boas práticas de ensino, acompanhadas 

de técnicas e recursos a serem reproduzidos por todos os professores. 

As formações pautadas na racionalidade técnicas, segundo Monteiro (2002, p.134-135), 

têm sido alvo de muitas críticas e restrições, isto porque: 
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• A escola, os professores e o ensino ficam reféns do tecnicismo, o que acaba por 
contribuir para reforçar o modelo tradicional reprodutivista, tantas vezes denunciado; 
 
• Os professores são considerados meros instrumentos de repasses de 
conhecimentos produzidos por outros, desprovidos de um saber próprio, ‘técnicos’ 
dotados de saberes sobre como adequar uma aula, motivar os alunos, conseguir sua 
atenção e facilitar a aprendizagem, etc. 

 
 

Decerto que não podemos negar que os recursos tecnológicos contribuíram para a 

inovação da educação, mas não podemos esquecer que o professor é o principal protagonista no 

processo de ensino, sendo o mediador das aprendizagens cognitivas dos alunos, é formado por 

uma pluralidade de saberes, oriundo de fontes diversas e de tempos e experiências que 

configuram na construção dos saberes profissionais, da experiência. 

Segundo Nunes (2001), é a partir da década de 1990 que se inicia o desenvolvimento de 

pesquisas que buscam novos enfoques para compreensão da prática pedagógica e dos saberes 

pedagógicos relacionado aos conteúdos a serem ensinados e aprendidos. As pesquisas buscavam 

resgatar o papel do professor, dando ênfase a um processo de formação que envolvia o 

“desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da profissão docente” (NUNES, op. 

cit. p, 2). 

Passa-se, então, a resgatar o trabalho docente a partir de diferentes aspectos (acadêmico, 

pessoal, profissional, etc), considerando o professor, segundo Nunes “[...] em sua própria 

formação, num processo de autoformação, de reelaboração dos saberes iniciais em confronto 

com sua prática vivenciada. Assim seus saberes vão se constituindo a partir de uma reflexão na 

e sobre a prática” ( NUNES,op. cit. p. 3). 

Podemos então dizer que o exercício da docência é uma atividade desafiante e complexa 

e que a aprendizagem profissional de professores, segundo Zeichner (1992, citado por REALI e 

TANCREDI, 2002, p.77), “envolve mudanças internas – mudanças conceituais ou o 

estabelecimento de novas teorias pessoais-que estariam estritamente vinculadas às situações 

onde novas aprendizagens podem ocorrer”. Nesse sentido, consideramos significativo buscar 

investigar o saber escolar, as práticas docentes, na tentativa de compreender de que forma os 

professores operacionalizam seus saberes diante das diferentes situações contextuais do 

cotidiano escolar.  Como acontece o processo de transposição ou mediação didática em relação 

ao eixo de leitura? 
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Buscando compreender o que sabem os professores sobre os conteúdos que ensinam, 

como e por que esses conteúdos se transformam e como eles devem ser utilizados em sala de 

aula, Shulman (1986, 1987, citado por MIZUKAMI e MONTALVÃO, 2002, p.105-106) destaca  

alguns saberes que compõem a base de conhecimento para a docência . 

 

1. O conhecimento dos conteúdos das disciplinas curriculares- conhecimento da 

matéria- Implica o domínio, por parte do professor, dos conceitos fundamentais de uma 
determinada área de conhecimento e da história da construção de tais conceitos. [...] é 
imprescindível para que o professor possa, de fato, constituir-se em mediador entre os 
conhecimentos historicamente produzidos e os conhecimentos escolares [...] de forma a 
oferecer condições para que os alunos possam se apropriar deles. 
2. Conhecimento pedagógico geral – Inclui conhecimento sobre processos de ensino e 
aprendizagem, procedimentos didáticos, motivação, propostas e teorias de 
desenvolvimento, estilos de aprendizagem etc, necessários à transformação do conteúdo 
a ser ensinado em conteúdo a ser aprendido. 
3. Conhecimento curricular – Refere-se ao conhecimento das disciplinas que 
compõem o currículo de um determinado nível/modalidade de ensino, com ênfase no 
domínio conceitual da disciplina pela qual é responsável. Implica considerar, pois, tanto 
o currículo específico das disciplinas que ensina quanto compreender a relação da(s) 
mesma(s) com a organização e estruturação dos conhecimentos escolares. 
4. Conhecimentos dos fins e metas da educação e dos contextos educacionais – 

Consiste em conhecimentos dos fins educacionais, propósitos e valores e suas bases 
históricas. Envolve o conhecimento sobre contextos educacionais, sobre os trabalho do 
grupo ou classe, sobre gestão e financiamento da educação/ do ensino, sobre as 
características e especificidades das comunidades e culturas, sobre políticas públicas 
educacionais, dentre outros. 
5. Conhecimento dos alunos - Conhecimento de processos/ estilos de 
aprendizagem específicos de alunos. Envolve conhecimento dos alunos em suas 
dimensões cognitiva, emocional, motora, social, interacional. 

 

 
Nesse contexto, passamos a compreender que na concepção de Shulman (1986), o 

professor, no exercício de sua prática, necessita desenvolver diferentes conhecimentos, seja das 

disciplinas curriculares, do conteúdo específico e de outros conteúdos, dos procedimentos 

didáticos, das propostas teóricas, dos processos de ensino-aprendizagem, da gestão do ensino, 

dos processos cognitivos, sociais e interacionais dos alunos. Esses saberes e conhecimentos, 

segundo Mizukami (2002), são construídos pelo professor em situações concretas de ensino e 

aprendizagem: “é o conhecimento pedagógico do conteúdo” (p.106), e de acordo com essa 

autora, isso implica na construção de um novo conhecimento que podemos denominar de 

“conhecimento sobre o ensino de algo” (p.106). 

Mizukami (2002) enfatiza que o conhecimento pedagógico do conteúdo é compreendido 

por Shulman, 
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[...] na interação do conteúdo específico e do conteúdo pedagógico, na capacidade do 
professor para transformar o conhecimento que possui do conteúdo em formas de 
atuação que sejam pedagogicamente eficazes e adaptáveis às variáveis de habilidades e 
de repertórios apresentadas pelos alunos (p.106). 

 
Para Marcelo (1992), é importante que o professor tenha conhecimento sobre a matéria 

que ensina, pois esses conhecimentos, com certeza, influenciam na forma como são socializados 

com os alunos. O autor ainda aponta que o conhecimento didático do conteúdo “constrói-se a 

partir do conteúdo que o professor possui, assim como do conhecimento pedagógico geral e do 

conhecimento dos alunos, e também é conseqüência da própria biografia pessoal e profissional 

do professor” (MARCELO, 1992, p.53). 

Essa forma de compreensão coincide com o pensamento de Marques (2000) quando 
salienta que, no processo de aprendizagem, não nos desvinculamos do que somos e fazemos no 
mundo. 
 

Enquanto sujeito que aprende, constituído pelo que aprende, o homem não pode 
desvincular o que faz no mundo daquilo  que faz de si mesmo, por sua capacidade de 
reflexão. Na articulação dessas duas instâncias – o eu e o mundo – consiste a capacidade 
de reflexão, isto é, a posse de seu saber sobre si mesmo e seu mundo (p. 41). 

 
Clandinin (1985, citado por MIZUKAMI e LOURENCETTI, 2002b, p.53) faz referência 

ao conhecimento prático pessoal do professor. 

 
O “pessoal” é tudo que constitui uma pessoa. É o conhecimento que surgiu de 
circunstâncias, ações e experiências que afetaram a pessoa em questão. Isto chama a 
atenção para o fato individual que ajuda a constituir o caráter, o passado e o futuro de 
qualquer indivíduo... Significa que o conhecimento pode ser descoberto nas ações de 
uma pessoa e dentro de algumas circunstâncias, pelo discurso ou conversa. 
“Conhecimento” significa um corpo de convicções conscientes ou inconscientes que 
surgem da experiência íntima, social e tradicional e que são expressas nas ações de uma 
pessoa. As ações em questão são todos aqueles atos que constituem a prática de ensino. 
O conhecimento prático pessoal é o conhecimento (...) imbuído com todas as 
experiências que constituem a existência de uma pessoa. Significa que é derivado de e 
entendido em termos de história pessoal, profissional e experiência de uma pessoa. 

 
Entendemos que, na concepção de Clandinin (1985), o professor constrói seu 

conhecimento a partir de uma variedade de experiências particulares e individuais e estes 

conhecimentos, concepções e crenças têm efeito decisivo na prática do professor em sala de aula. 

Mizukami (op.cit) explicita que muitos estudos sobre o pensamento e o ensino do professor 

reflexivo apontam “a importância da experiência pessoal na aprendizagem profissional, da 

significação pessoal de tal experiência e da consideração da prática profissional como fonte 

básica (embora não única) de tal aprendizagem” (p.52). Outros autores, também citados por 
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Mizukami12 (op. cit.), fazem referência sobre a importância da experiência pessoal na prática 

profissional dos professores.  

Gimeno Sacristán (1988) também acredita que as experiências pessoais são fundamentos 

importantes nas crenças e conhecimentos profissionais dos professores, porém nos chama  a 

atenção, enfatizando  que a tomada de decisão do professor não é um ato isolado, é uma ação que 

ocorre dentro de uma instituição. Para ele, 

 
[...] O professor não decide sua atuação no vazio e sim no contexto da realidade, em 
uma instituição que tem suas normas de funcionamento marcadas às vezes pela 
administração, por uma política curricular, pelos órgãos do governo... A profissão 
docente não é só algo eminentemente pessoal e criativo, sujeito às possibilidades de 
formação e ao desenvolvimento do pensamento profissional autônomo dos professores... 
As possibilidades autônomas e competências do professor interagem dialeticamente 
com as condições da realidade que são dadas ao professor na hora de configurar um 
determinado tipo de prática... A análise social da prática de ensino nos evidencia que ela 
é uma prática institucionalizada, definida historicamente por condicionamentos 
políticos, sociais etc. (GIMENO SACRISTÁN, 1988, p. 48) 

 
Em consonância com esse ponto de vista, outros autores também explicitam que as 

práticas do professor são influenciadas pelo contexto social. Kincheloe13 (1997, citado por 

Freitas, 2005) expõe que a educação do professor nunca é separada do seu contexto sócio-

histórico e das dimensões de poder e que devemos estar sempre atentos às “formas como o poder 

molda o discurso da educação e do pensamento em si” (p.21). Segundo Zeichner & Liston 

(1996, citado por Mizukami, op. cit.), as práticas dos professores são influenciadas pelo contexto 

social, através das regras, normas e regulamentos das instituições que se encontram inserido. 

Nóvoa (1995: p.42), ao tratar o significado da profissionalização diz que: 

 
Estar em formação implica um investimento pessoal, livre e criativo sobre os percursos 
e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade pessoal, que é também 
uma identidade profissional (...) a formação se constrói através de um trabalho de 
reflexibilidade crítica sobre as praticas e de construção permanente de uma identidade 
pessoal. 

 
Refletir sobre o saber a ser ensinado pela escola, buscando perceber suas origens, suas 

significações, pensar no desafio que os professores têm em transformar o conhecimento 

                                                 
12 Cole & Knowles (1996) “o ensino está enraizado ‘no pessoal’ e é poderosamente influenciado por experiências 
anteriores dentro e fora dos contextos profissionais”; Sanders & McCutcheon (1986), “as teorias práticas (...) são 
princípios ou proposições que sustentam e guiam as apreciações, decisões e ações dos professores... e são 
interpretados privadamente pelo professor e baseadas em sua história, compreensões, interpretações e estilo 
pessoal”. 
13 Kincheloe (A formação do professor como  compromisso político: mapeando o pós- moderno, 1997). 
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científico em objetos de ensino, significativo e contextualizado é objeto de estudo de vários 

pesquisadores e também interesse de estudo nosso, ao lançar um olhar sobre as práticas das 

professoras, no cotidiano da sala de aula. 

Chartier (2007), ao fazer referência às pesquisas que vem sendo realizadas atualmente em 

torno das práticas docentes, explicita que essas pesquisas vêem a prática sobre dois prismas: um 

que vê a prática de fora e procura descrevê-la e outro que as vê do seu interior e  tenta transmiti-

la em forma de experiência. 

 
As pesquisas tratam atualmente, de descrevê-las [as práticas] tanto de fora, para mostrar 
forças e fraquezas e contribuir para o crescimento de sua eficácia, quanto do interior, em 
que aqueles que atuam na prática explicitam sua experiência; para transmiti-la aos seus 
pares ou aos novatos e/ ou para melhorar seu próprio desempenho (CHARTIER, 2009). 

 
Mizukami (2000), ao tratar da capacidade que o professor tem em transformar o 

conhecimento do saber específico em situações didáticas, expõe que ao tentar ensinar os 

conteúdos aos alunos, “os professores são forçados a examinar suas concepções pessoais sobre 

o conteúdo, gerando representações da área específica de conhecimento que irão facilitar o 

desenvolvimento de compreensão em seus alunos” (p.147). 

Alarcão (2001) afirma que o saber do professor não é somente acadêmico, nem feito só 

de experiência. Na sua concepção: “é um saber que consiste em gerir a informação disponível e 

adequá-la estrategicamente ao contexto da situação formativa [...] É um saber agir em 

situação”. (p.104). E isto, segundo ele, exige do educador conhecimentos pedagógicos e também 

habilidades e competência para lidar com a imprevisibilidade da sala de aula. 

Sabemos que os professores não transpõem os conhecimentos teóricos da forma que 

receberam para a sala de aula, eles, de acordo com Chartier (2002, p.78): 

 

Edificam suas práticas escolares a partir da teoria, mas não tal qual ela se apresenta: esta 
é reinterpretada, analisada, reconstruída e negociada ao ser aplicada. Ou seja, os saberes 
que os professores constroem são adaptados às condições enfrentadas em seu cotidiano 
escolar. 

 
Para a autora supracitada, os professores fabricam suas práticas priorizando mais a ação, 

o fazer, do que o conhecimento teórico. Sobre essa relação que o professor estabelece entre o 

conhecimento teórico e sua prática, Coracini (1998, p. 9) destaca: 

 

O professor pode ter assimilado teoricamente os princípios de uma determinada teoria e, 
na prática agir segundo suas experiências ou suas crenças, ainda que inconscientemente, 
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ou, ainda, e é o que parece mais normal, proceder com a mistura de fragmentos teóricos 
resgatados aqui e lá (e não teorias completas e coerentes) que lhe chegam através de 
leituras ou de cursos de formação continuada e se modificam ao se cruzarem, 
inevitavelmente entre si e com as crenças e experiências cotidianas que caracterizam a 
sua prática. Assim, tudo leva a crer que a mistura de teoria não constitui apenas uma 
etapa do processo de aprendizagem (...) nem ainda que uma teoria é assimilada, de fato 
contra encontra eco numa certa prática específica e deliberada ou intencional (...), mas 
ocorre de maneira alinear, desordenada, incontrolada. 

 

O pensamento da autora vem ao encontro do pensamento de Tardif e Raymond (2000, 

p.212), quando explicitam que os saberes docentes são plurais, saberes estes que provêm de 

diversas fontes, como a formação inicial e continuada, a experiência na profissão, o 

conhecimento disciplinar, a cultura pessoal e profissional, a aprendizagem com os pares, saberes 

também provenientes dos programas e tarefas de ensino. 

  Pérez Gómez (1992) afirma que quando o professor toma decisões no percurso de sua 

aula, ele “ativa os seus recursos intelectuais, no mais amplo sentido da palavra (conceitos, 

teorias, crenças, dados, procedimentos, técnicas) para elaborar um diagnóstico rápido da 

situação, desenhar estratégias de intervenção e prever o curso futuro dos acontecimentos” 

(p.102). Podemos dizer que esse é um processo de reflexão-na-ação. (SCHÖN, 1992)  

O novo referencial para a formação de professores reconhece que: 

 

[...] o docente é um profissional; que a natureza do seu trabalho é definida em função do 
entendimento de que o professor atua com e nas relações humanas; que a gestão de sala 
de aula, tarefa que é de sua responsabilidade por excelência, exige o confronto com 
situações complexas e singulares, cuja solução, nem sempre é dada a priori, mas que 
requerem soluções imediatas; que o futuro professor precisa dominar certas 
competências e saberes para agir individualmente e/ ou coletivamente, a fim de fazer 
face às especificidades de seu trabalho (BORGES & TARDIF, 2001, p. 3). 

 
 

Perrenoud (2001) corrobora com essa idéia ao tratar do paradigma do ensino por 

competências14. Segundo ele, os professores que se dispõem a trabalhar uma pedagogia norteada 

pelas competências terão que tomar decisões, correr riscos, avaliar e julgar o que é melhor para o 

seu aluno. Ao afirmar explicitamente que as competências são capacidades de ação, Perrenoud 

(op.cit) salienta que manifestar competências profissionais diante de uma situação complexa é 

ser capaz de identificar os obstáculos e problemas a serem superados, de considerar estratégias 

                                                 
14 “Competência é o conjunto dos recursos que mobilizamos para agir” (Perrenoud, 2001, p.20). 
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realistas em termos do tempo e dos recursos, de planejar e implementar estratégias adotadas, 

procedendo por etapas, atendendo às necessidades, mobilizando atores e reavaliando a situação. 

Nesse contexto, Perrenoud (2001) leva a crer que a competência se estabelece numa 

dimensão situada, onde os conhecimentos são mobilizados para a ação, ou seja, para agir e tomar 

decisões concretas, integrando os diversos saberes em todas as dimensões do ser. E acrescenta 

que formar através do paradigma das competências exige “[...] uma considerável transformação 

da relação dos professores com o saber, de sua maneira de “dar aula”, [...] de sua identidade, e 

de suas próprias competências profissionais” (PERRENOUD, 1999, p.53). 

Para Perrenoud (1999), o ensino por competências oportuniza a prática reflexiva dos 

professores, a mobilização dos diversos recursos cognitivos, o trabalho com situações problemas, 

o enfoque dos conhecimentos na ação, o investimento nos conhecimentos prévios dos alunos, a 

flexibilidade no planejamento e o investimento numa avaliação formativa do aluno. 

Chevallard (1985), ao tratar sobre questões de como o conhecimento científico se 

transforma num saber a ser ensinado, destaca que este sofre profundas transformações e 

adaptações, as quais ele nomeou de “transposição didática”.  De acordo com Chevallard (1991), 

a transformação do conhecimento científico em objeto de ensino pode gerar operações de corte, 

simplificações, descontextualizações, defasagens, codificação de saberes e até mesmo traições. 

Portanto, a abordagem da Teoria da Transposição Didática assinala que o saber que chega 

à sala de aula não é o mesmo saber acadêmico produzido nos contextos histórico-sociais.  Lerner 

(1993) defende a idéia de que se deve manter “uma vigilância epistemológica que garanta uma 

semelhança fundamental entre o que se ensina, o objeto e a prática social que se pretende que 

os alunos aprendam” (citado por SANTOS, 1999, p.32). Ao tratar da questão da transposição 

didática, Michel Henry (1991, citado por SANTOS, op.cit, p. 36) enfatiza que o professor tem a 

função de “administrar esta transposição didática, adaptar a seus próprios conhecimentos os 

objetos a ensinar, inseri-los no saber escolar e os organizar no tempo”.  

Acreditando que a formação dos professores acontece num continuum, que é fruto das 

multiplicidades de saberes, mas que os saberes adquiridos num processo de formação, onde os 

professores sintam-se co-participantes do processo atuando de forma reflexiva e crítica, podem 

contribuir para ampliação significativa das práticas docentes, buscaremos perceber em que 

medida os saberes da formação auxiliam o professor na tarefa de transpor os saberes para a sala 
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de aula. Nesse sentido, pontuaremos algumas pesquisas que investigam programas de formação 

de professores. 

 

2.3 Pesquisas sobre Formação Continuada: instrumento de reflexão 

 
                                           “/ós não aprendemos a partir da experiência; 

nós aprendemos pensando sobre nossa experiência...” 
                                            Shulman 

 
Peixoto (2004) realizou um estudo, buscando perceber como se expressam os modelos de 

formação continuada nos projetos de curso de especialização lato sensu nos centros acadêmicos. 

Seu interesse era verificar se esses cursos têm se expressado de fato como formação continuada e 

se estava articulado ao projeto da universidade e às necessidades das redes de ensino e seus 

profissionais. O campo delimitado para sua pesquisa foi a Universidade Federal de Pernambuco, 

mais especificamente o Centro de Educação, pois este a partir da década de 1990 tornou-se um 

terreno fértil para realização de cursos de especialização. 

O referido autor realizou sua pesquisa no curso de Especialização em Administração 

Escolar e Coordenação Pedagógica e como instrumento metodológico para sua investigação 

optou em fazer entrevistas com os participantes do curso buscando apreender suas motivações, a 

apreciação do curso e se estes cursos atendem as necessidades dos professores. 

  As razões expostas pelos professores para participarem dos cursos de formação 

continuada, segundo Peixoto (2004), apontam para perspectivas pessoais (aquisição de novos 

conhecimentos), profissionais (reconhecimento profissional, progressão na carreira funcional) e 

exigências organizacionais que estão atreladas as mudanças socioeconômicas e tecnológicas 

(desemprego, competitividade, resultados satisfatórios). O autor também destaca outras 

motivações apresentadas pelos sujeitos investigados como: necessidade de ampliação e 

atualização de conhecimentos, a melhoria no desempenho do trabalho, a preparação para o 

mestrado e a capacitação para o mercado de trabalho. 

Quanto à apreciação do curso, o resultado do estudo apontou que os participantes o 

avaliam positivamente e consideram as trocas de experiências enriquecedoras, pois abrem 

espaços para que as experiências vivenciadas nos locais de trabalho sejam socializadas. Esse é 

um aspecto que vem sendo defendido pelos teóricos que analisam a formação dos professores, 

segundo Peixoto (2004) e esse espaço aberto nas formações criam oportunidades para que os 
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profissionais da educação revisitem sua própria prática, analisando suas dificuldades para 

melhorar sua ação docente. Porém a pesquisa enfatiza que esses profissionais alegam ter 

dificuldades de melhor aproveitamento do curso devido à carga de trabalho, pois têm vínculos 

empregatícios com mais de uma rede de ensino e isso é motivo de não se dedicarem 

integralmente aos estudos. Outro ponto destacado por esses profissionais pesquisados é a 

ausência de incentivo das redes educacionais em que estão vinculados, no que diz respeito à 

dispensa temporária para estudos e também em relação à ajuda de custo para realizarem os 

cursos de aprimoramento profissional. 

A pesquisa também aponta que a expansão da formação continuada através da pós-

graduação lato sensu fez despertar nos professores a necessidade de continuar a ampliação de 

suas aprendizagens para a qualificação profissional.  

Entretanto, o estudo também indica que a especialização lato sensu funciona como 

apêndice do Centro de Educação, não havendo articulação com os programas de graduação e 

pós-graduação ( mestrado e doutorado). Isso implica segundo resultado da pesquisa, em ausência 

de projeto político-pedagógico da instituição universitária que garanta uma relação intrínseca e 

indissociável entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Assim, Peixoto (2004), entendendo que a 

pós-graduação é um instrumento de qualificação profissional, de continuidade da formação 

docente, destaca ser urgente uma reflexão e discussão sobre o formato desses cursos, para que 

eles atendam as novas exigências sócio-pedagógicas e as necessidades dos profissionais da 

educação e enfatiza que isso só será possível mediante projetos institucionais articulados. 

Conforme exposto na pesquisa de Peixoto (2004), os motivos para os professores 

continuarem investindo na sua formação são vários, desde uma realização pessoal, a uma busca 

de ampliação de novos conhecimentos para que possam garantir sua qualificação profissional, 

atuando assim, com mais segurança neste mercado de trabalho competitivo. Entretanto, 

percebemos que, o que precisa ser revisto nestes cursos de especialização lato sensu, é a relação 

entre os cursos oferecidos e o projeto político-pedagógico da universidade, ou seja, a 

possibilidade de um trabalho coeso e interligado entre ensino, pesquisa e extensão. Isto implica 

dizer que, se o formato desses cursos de formação lato sensu, não articula os estudos, as 

pesquisas universitárias com a questão do ensino, da prática pedagógica, fazendo uma relação da 

teoria com a prática, tão necessárias na formação do professor, num processo de estudo, 

discussão crítica e reflexiva, revisitando-se a própria prática, provavelmente, eles não estão 
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atendendo as necessidades dos profissionais da educação. Diante dessas questões, é essencial que 

os cursos de formação sejam pensados e elaborados para atender as atuais exigências e inovações 

educacionais. 

Pesquisa realizada por Beserra (2006) a partir de um trabalho de formação docente 

desenvolvido por ela no município de Pesqueira / PE, relacionado à adoção de uma proposta 

curricular por ciclos de aprendizagem, teve a pretensão de analisar o uso do gênero Parecer 

Pedagógico (PP), apreendendo as repercussões desse gênero nos âmbitos sociodiscursivo e 

pedagógico dos professores. O parecer Pedagógico de acordo com Beserra (2006) é um 

instrumento de avaliação onde são explicitados os saberes e as competências dos alunos, assim 

como suas dificuldades e os encaminhamentos indicados pelos professores para que os alunos 

tenham êxito nas aprendizagens. 

Portanto, uma das vertentes da pesquisa de Beserra (2006), foi o estabelecimento de 

relações de influências, auxílio e dependência entre o Parecer Pedagógico e a prática docente, 

principalmente no que se refere a: ciclos de aprendizagem e prática avaliadora; concepções de 

ensino de língua e avaliação; aquisição da competência na produção do gênero. 

Ao nos inteirarmos do trabalho de Beserra (2006) podemos fazer uso de algumas 

conjecturas:  Qual foi a aceitação dos professores em relação ao uso do parecer pedagógico como 

instrumento de avaliação? Que concepções de avaliação esses professores tinham? O processo de 

formação continuada ajudou os professores a refletirem sobre novas formas de avaliar? Em que 

medida a formação de professores contribuiu para que os professores adquirissem a competência 

técnica de construir os pareceres pedagógicos dos alunos. Esses foram questionamentos que 

perpassaram em nossas mentes, durante a leitura do trabalho da autora e que foram sendo 

respondidos à medida que nos aprofundamos na leitura de sua pesquisa. 

Considerando a formação docente como ação central para que os professores pudessem 

desenvolver a competência no domínio das escrituras dos pareceres pedagógicos, Beserra (2006) 

expõe que a natureza desse trabalho de formação era diferenciada de uma capacitação, porque 

representava ações planejadas para atender necessidades pontuais do município. E enfatiza que a 

introdução dos ciclos de aprendizagem no município de Pesqueira, fez parte de uma política 

educacional adotada pelo município, que incluiu um programa de formação continuada aos 

professores que não só adotou os princípios dessa nova organização curricular, mas também 
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acompanhou sistematicamente a prática pedagógica desses educadores, buscando perceber sua 

influência sobre a aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, a autora acredita ser essencial ressaltar a importância que foi dada ao 

conhecimento teórico nesse processo de formação, para que os professores pudessem analisar a 

própria prática a luz dos pressupostos teóricos que estão na base dos ciclos de aprendizagem, 

dentre os quais Beserra (2006) destaca: o compromisso com a aprendizagem de todos os alunos, 

a avaliação na perspectiva de uma concepção formativa, a pedagogia diferenciada, a formação 

continuada dos educadores. 

Assim, a pesquisa realizada por Beserra(2006) envolveu a análise e a coleta de pareceres 

pedagógicos produzidos por quatro professoras participantes da formação do Programa de 

Implantação dos Ciclos de Aprendizagem no município. A autora destaca que esse foi um 

trabalho longitudinal, pois foram avaliados pareceres de diferentes períodos (2003,2004,2005), 

na perspectiva de verificar os sinais de avanço no domínio da escritura desses pareceres pelos 

professores e também de identificar indicadores de reflexão pedagógica no discurso e de adesão 

à proposta dos ciclos. 

Beserra (2006) relata que a formação continuada foi realizada com dois grupos de 

trabalho: os coordenadores pedagógicos e as professoras alfabetizadoras. Segundo a 

pesquisadora, a perspectiva de trabalho com o grupo de coordenação pedagógica era a de formar 

uma equipe de educadores que pudessem contribuir com o trabalho das professoras em relação 

ao planejamento didático, a gestão da sala de aula e a avaliação da aprendizagem. E em relação 

as professoras alfabetizadoras, a formação continuada tinha como prioridade a preparação das 

professoras para atuarem no sistema de ciclos, favorecendo o desenvolvimento de competências 

essenciais para as professoras adquirirem um outro olhar sobre a escola, o ensino, o aluno e os 

processos de avaliação. 

Segundo Beserra (2006), a consecução dessa proposta de formação continuada, incluiu 

vários mini-cursos e, principalmente o acompanhamento mediante encontros mensais de 

discussão da prática docente. Sobre a formação dos coordenadores pedagógicos, a autora 

enfatiza que ele estruturu-se em dois encontros (80 horas) que tratou da sistematização da nova 

política de educação do município a partir dos ciclos de aprendizagem. Houve também encontros 

com a assessoria pedagógica (120 horas) para discutir e avaliar os avanços e dificuldades do 

acompanhamento das turmas de alfabetização e também para estudo e aprofundamento teórico 
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de temas como: planejamento, avaliação, letramento, pedagogia de projetos. Nesse processo de 

formação dos coordenadores, Beserra (2006) destaca os encontros de socialização de 

experiências (20horas) e os minicursos temáticos (276horas). 

Quanto as professoras alfabetizadoras, o processo de formação continuada segundo 

Beserra (2006), estruturou-se a partir de um primeiro encontro (24 horas) em que se estudou os 

pressupostos teóricos dos ciclos de aprendizagem e posteriormente a participação das professoras 

em cinco mini-cursos ( 80 horas) que trataram de temas essenciais ao processo de alfabetização, 

tais como: Psicogênese da escrita, leitura, produção de texto, letramento, projetos 

didáticos,dentre outros. Um dos pontos altos citado pela pesquisadora nesses momentos de 

formação são os encontros mensais de acompanhamento do cotidiano escolar do professor. 

Nesses encontros, segundo Beserra (20060, discutia-se as atividades pedagógicas desenvolvidas 

em sala de aula, avaliando sua pertinência e adequação quanto ao planejamento pedagógico. 

Priorizava-se também discutir sobre as dificuldades de aprendizagens dos alunos, alternativas de 

intervenção e paralelamente a estas atividades dava-se continuidade a um trabalho de leitura e 

produção de texto com os professores, na perspectiva de ampliação da competência discursiva e 

escrita dos professores. 

  Como fechamento dessa etapa de formação continuada, foi organizado de acordo com 

Beserra (2006) um Seminário Municipal de educação, para se discutir com a comunidade escolar 

os resultados parciais da implantação da proposta dos ciclos de aprendizagem na Rede de 

Educação Municipal de Pesqueira e também oportunizar os professores a socializarem suas 

experiências. 

Como resultado da sua pesquisa Beserra (2006) ressaltou que os sinais de avanço no 

domínio da escrita do Parecer Pedagógico pelos professores foi perceptível após o primeiro ano 

de implantação da proposta dos ciclos de aprendizagem. E explicita que essa evolução foi mais 

efetiva nos professores que estavam mais engajados no processo de formação continuada. Mas, 

segundo Beserra (2006), é quanto a relação com a prática docente que o Parecer pedagógico 

firma-se como gênero que efetivamente integra, constrói e reflete a prática do professor. 

A pesquisadora chama a atenção ao afirmar que as práticas avaliadoras da escola não 

podem ser analisadas fora do foco das práticas pedagógicas que ocorrem em sala de aula. E 

enfatiza que os resultados da pesquisa mostram que formação continuada e prática docente são 
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ações indissociáveis e que devem constituir parte de um processo permanente da formação 

profissional. 

É importante percebermos com o trabalho de Beserra (2006), a relação inseparável entre 

formação continuada e prática docente. A pesquisa mostra o cuidado que se deve ter com os 

profissionais da educação, ao se implantar uma nova proposta pedagógica numa Rede de Ensino 

– como os ciclos de aprendizagem. Os resultados desse estudo demonstram ser essencial num 

processo de formação continuada, o investimento nos conhecimentos teóricos, os momentos de 

estudo, a troca de experiências, a parceria de trabalho entre os professores e coordenadores no 

planejamento didático, nas discussões sobre a gestão de sala de aula, o acompanhamento 

sistemático à prática do professor, para que junto com ele se possa criar alternativas de 

intervenções que possibilitem as aprendizagens dos alunos. É importante também frisar a 

oportunidade que os professores tiveram de se apropriarem do gênero “Parecer Pedagógico” no 

processo de formação continuada, fazendo deste um instrumento escrito de análise do ensino e 

da aprendizagem dos alunos. 

Mello e Basso (2002) realizaram pesquisa relativa ao processo de formação continuada 

de professoras da Educação Infantil, e enfocaram as atividades de mediação realizadas por elas 

para ajudarem as professoras nas intervenções necessárias a serem desenvolvidas em sala de 

aula. Segundo as autoras o objetivo principal dessas ações de formação continuada foi auxiliar as 

professoras a problematizarem as atividades que elas realizam na escola, na perspectiva delas 

refletirem e tomarem consciência sobre o seu papel como mediadora das aprendizagens dos 

alunos. 

Entendendo que a apropriação de conhecimentos pelo homem dar-se através das 

mediações e que estas são produzidas em função da satisfação e criação de novas necessidades, 

sendo, portanto, objeto de interações, comparações e transformações da realidade, Mello e Basso 

(2002), percebem que a prática pedagógica é por natureza intencional, assim sendo, a atividade 

do professor está vinculada a valores produzidos pela sociedade. Portanto, as pesquisadoras 

defendem que as ações de formação continuada de professores devem “caracterizar-se por 

processos mediadores que desenvolvam a consciência dos mesmos sob os fins a atingir na sua 

prática pedagógica, para que eles possam assumir o papel de mediadores entre os alunos...” (p. 

296). 
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Mello e Basso(2002), enfatizam  a importância que deve-se dar aos espaços de educação 

continuada para que os professores possam refletir , discutir e visualizar as suas necessidades e 

as dos seus alunos. Segundo as autoras, esses espaços de formação são necessários para que os 

professores se apropriem de atitudes mais intencionais em suas aulas, pois somente assim, as 

“intenções da sua prática devem estar cada vez mais claras, na proporção em que estabelecem 

quais os fins e quais as estratégias para atingi-los” (p.297). Isso significa ter clareza do sentido 

das atividades desenvolvidas com as crianças, para que não se realizem práticas contraditórias à 

realidade e às necessidades atuais das crianças. 

Assim, sendo, a referida pesquisa teve como principal objetivo, analisar o processo de 

formação continuada numa parceria entre a pesquisadora e duas professoras da educação infantil, 

tendo como principal ponto de reflexão e discussão as suas aulas de Educação Física. Portanto, o 

procedimento metodológico delineado para essa pesquisa foi o processo colaborativo e segundo 

Mello e Basso (2002), esse processo pressupõe o envolvimento recíproco entre o pesquisador e 

pesquisado na reflexão e discussão da teoria e também na condução da prática, possibilitando a 

partir daí a “atividade mediadora do pesquisador enquanto co-participante da ação do 

professor” (p.298). Essa colaboração na perspectiva das autoras concretiza-se na oportunidade 

dos participantes interagirem, questionando a teoria e repensando a prática.  O uso dessa 

metodologia de trabalho justifica-se de acordo com as pesquisadoras, pela necessidade de se 

criar espaços para as professoras olhar suas práticas e identificar e superar as condições 

contraditórias escondidas pela prática do dia-a-dia. 

Logo, essa pesquisa teve a participação de duas professoras que trabalhavam em creche e 

que participavam de um processo de formação continuada na área da educação infantil, referente 

aos conteúdos de educação física. Os instrumentos utilizados para as coletas de dados da 

pesquisa foram: entrevista com as professoras; filmagem das aulas; diário das professoras sobre 

as atividades desenvolvidas pelas crianças e o diário de campo (instrumento essencial para 

identificar as mudanças de pensamentos e pontos de vista das professoras). 

Na função de mediadora do trabalho pedagógico das professoras, a pesquisadora 

possibilitou a discussão e evolução de conceitos, problematizando significados e situações por 

meio de questões críticas e teóricas sobre a prática. Criou também oportunidades para as 

professoras repensarem suas ações didáticas, planejando, com elas, as suas aulas e também 
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oferecendo subsídios para uma melhor compreensão e superação das dificuldades da prática 

docente. 

A análise do processo colaborativo na atividade de mediação desenvolvida pela 

pesquisadora no processo de formação das professoras revelou que um dos problemas 

enfrentados pela pesquisadora foi o exercício do autocontrole em direcionar e tomar as situações 

das professoras como se fossem da pesquisadora.  E essa preocupação era pertinente pelo fato 

das mediações não serem motivos para gerar um comportamento de esquiva das professoras, mas 

identificar o tipo de procedimento mais adequado que pudesse gerar situações-problema frente às 

necessidades das professoras.  

Mello e Basso (2002) apontam que o acompanhamento das aulas das professoras, as 

discussões dessas aulas em reuniões e o planejamento em conjunto foram indícios prioritários 

para se perceber os limites das ações mediadoras com as professoras e com as crianças. Um 

aspecto importante ressaltado pelas pesquisadoras nesse processo de formação foram os 

procedimentos instigadores utilizados por elas para que as professoras tivessem oportunidades de 

falar, comentar e expor suas opiniões e percepções sobre as atividades que desenvolviam juntas e 

sobre as discussões teóricas. Essa metodologia, segundo as autoras, favoreceu uma melhor 

relação entre as professoras e pesquisadora e ajudou as professoras a “superar alguns problemas, 

angústias ou inseguranças relacionadas aos conteúdos de Educação Física, à organização dos 

espaços, à relação com as crianças e ao manejo da aula”. (Mello e Basso, op.cit. p. 302). Essas 

ações de extrair das professoras as suas mais profundas dúvidas, de acordo com as pesquisadoras 

teve como principal objetivo, fazer com que as professoras, aos poucos, pudessem planejar e 

elaborar atividades de educação física com as crianças de forma autônoma. Fato este que foi 

acontecendo durante o processo de formação. 

Os resultados da pesquisa de Mello e Basso (2002) apontam que as ações de mediação 

desenvolvidas no processo de formação continuada ajudaram concretamente as professoras a 

desenvolverem uma prática docente com ações intencionais, planejadas e refletidas e, sobretudo 

passaram a avaliar as atividades de educação física desenvolvidas com as crianças, a partir dos 

aspectos teóricos por elas discutidos e estudados. Esse foi um dos pontos centrais da mediação, 

segundo as pesquisadoras, pois através das atividades diárias das professoras, tentou-se 

desenvolver nelas uma postura de reflexão, de pesquisa, de discussão frente à suas ações 

pedagógicas. Ao problematizar as atividades vivenciadas por elas e orientá-las e discutir as 
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questões conceituais referentes aos conteúdos ministrados na área de educação Física, Mello e 

Basso (2002) acreditam que as professoras reformularam suas concepções e práticas e isso 

aconteceu na medida em que as professoras “percebiam o que realizavam e como o faziam, 

desenvolvia-se uma intencionalidade em torno dessas atividades, acabando por gerar uma 

postura mais consciente sobre elas. E as professoras passavam a acreditar no que estavam  

fazendo com as crianças”(p.311). 

 A pesquisa exposta sobre um processo de formação continuada que tem como 

metodologia um processo colaborativo entre pesquisador e pesquisado, demonstra que os 

professores não necessitam de receitas prontas, dirigidas sobre o que fazer em sala de aula, mas 

precisam de um profissional que os ajude a refletir, a questionar , a tomar consciência das 

situações de ensino e aprendizagem por eles desenvolvidas. Pudemos então perceber que as 

ações de mediação nesse processo de formação, criaram possibilidades para o professor sentir-se 

um sujeito ativo, valorizado na função que exerce. O trabalho de mediação entre pesquisador e 

professoras oportunizou atitudes de estudo de conteúdos e conceitos, de análise, revisão, 

questionamento, reflexão e redirecionamento sobre a prática. Assim, podemos acreditar que a 

ampliação desses espaços de estudo, discussão e reflexão sobre a prática docente à luz das 

teorias, é o que tem provocando a possibilidade de superação da dicotomia entre elas. 

Neste primeiro capítulo pudemos fazer uma reflexão sobre os processos de formação 

continuada, os saberes docentes e a relação desses saberes com a prática do professor.  E 

observamos que a formação do profissional da educação acontece nos  vários contextos e que os 

saberes das áreas do conhecimento, da pedagogia e da didática, são saberes essenciais para se 

estabelecer os nexos entre os contextos. Portanto, como nosso trabalho tem como foco a análise 

de um processo de formação continuada e sua relação com a prática docente, especificamente 

quanto ao ensino da leitura, priorizamos então, no próximo capítulo fazer uma retrospectiva 

sobre a história da alfabetização e sua relação com o ensino da leitura, enfocar as concepções de 

língua e discutir sobre o processo de escolarização da leitura. 
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3  CAMIHOS  TRILHADOS  A   HISTÓRIA      DA ALFABETIZAÇÃO 

E LEITURA: Conceitos e Relações 

 
 

(...) lê-se para entender o mundo, para viver, o trajeto melhor. Em nossa cultura, 
quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê, 
numa espiral quase sem fim, que pode e deve começar na escola, mas não pode 
(nem costuma) encerrar-se nela. 

                                    
                                                                Marisa Lajolo. 
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Ao refletirmos sobre o processo de analfabetismo no Brasil, percebemos a decadência e o 

abandono dos sistemas públicos de ensino. Apesar de dominar inúmeras tecnologias, o Brasil 

não tem conseguido assegurar aos seus cidadãos, principalmente aos menos favorecidos, uma 

educação fundamental de qualidade. Podemos dizer que a não alfabetização é um dos maiores 

pontos de estrangulamento do sistema educacional brasileiro. De acordo com Soares (2004), 

somos um país que vem reincidindo no fracasso em alfabetização. E é inconcebível que em 

pleno século XXI, apesar da universalização do ensino fundamental, de termos avançado 

quantitativamente na oferta de vagas, tenhamos ainda um número significativo das nossas 

crianças que passam anos na escola, mas não conseguem aprender a ler e a escrever. 

Segundo Solé (1998, p. 52): “Ler não é decodificar, mas para ler é preciso decodificar”. 

Nesse sentido, a autora enfatiza a necessidade de a criança manipular e refletir sobre o código, 

desenvolvendo assim uma certa consciência metalingüística. 

 
Quando se trata de aprender o código, a criança não precisa apenas usar bem a 
linguagem. Também necessita manipulá-lo e refletir sobre ele – que é o que lhe permite 
pensar uma palavra, em um som, isolá-los e diferenciá-los, além de muitas outras 
coisas. A criança tem que ter desenvolvido certa consciência metalingüística para 
compreender os segredos do código (SOLÉ, 1998, p. 52). 

 
 
É certo que durante muito tempo, a leitura foi considerada como uma atividade mecânica 

de decodificar palavras, “de garimpar sentidos que estariam prontos no texto” (CAFIEIRO, 

2005, P. 7). A partir de então, acreditava-se que, para formar um leitor, era apenas necessário 

ensinar a ler no primeiro ano de escolaridade, no período de alfabetização e, conseqüentemente, 

o aluno já estaria pronto para ler qualquer texto. E se isso não acontecesse a contento, ou seja, se 

os alunos não desenvolvessem as habilidades suficientes para compreender a diversidade de 

textos escritos, a culpa do insucesso na leitura era sempre do aluno. Era ele que não sabia ler, ele 

era o incompetente. (CAFIEIRO, op. cit.). 

Decorre daí que a responsabilidade em não alfabetizar, em diferentes épocas, foi 

apontada como culpa do aluno, da família, da pobreza, da desigualdade social, da desnutrição, do 

subdesenvolvimento, da desatualização e má remuneração dos professores e também da má 

aplicação dos métodos de ensino.  Para Kramer (1995), é a concretização da função social e 

cultural da alfabetização no dia-a-dia das crianças que garante a sua efetividade. É necessário, 

portanto, reconhecer que o fracasso escolar dessas crianças tem provocado nelas um sentimento 
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de baixa-auto-estima.  E na maioria das vezes, elas se julgam incapazes de aprender e desistem 

da escola, ou a escola desiste delas? 

Coloca-se, assim, uma necessidade de refletirmos, enquanto cidadãos brasileiros, que à 

massa de excluídos da população vive sendo negados os direitos obrigatórios à leitura e escrita. 

E que o analfabetismo só ocorre na classe, pobre excluída do poder político e econômico do país. 

Para Maluf (2003: 10-11): 

 

É tragicamente perverso negar o acesso à linguagem escrita, ou aceitar passivamente a 
exclusão de indivíduos e grupos que vivem em sociedades letradas e são privados dos 
mais importantes direitos de cidadania, implicados nessa dimensão de aprendizagem. 

 
  

Percebemos, então, a partir do que os autores colocam, que a sociedade na qual vivemos, 

construída com base no conjunto de conhecimentos, saberes e valores, torna-se cada vez mais 

excludente. Na percepção de Geraldi (2005 p.26): 

 

Somente o exercício do poder, reservando a uma minoria restrita o acesso do mundo da 
escrita, permitiu a façanha da seleção, da distribuição e do controle do discurso escrito, 
produzindo um mundo separado, amuralhado, impenetrável para o não convidado. 

 

Se fizermos uma retrospectiva histórica e social dos (des) caminhos da alfabetização e do 

processo de leitura, perceberemos que esta é uma problemática que vem de tempos longínquos. 

Segundo Mortatti (2004), o Brasil, no período colonial, contava com um número acentuado de 

pessoas que não sabiam ler e escrever; a linguagem oral fazia parte da cultura daquela sociedade. 

Não poderíamos denominá-las de analfabetas ou iletradas, pois estavam vivendo numa cultura 

ágrafa, onde prevalecia a oralidade. 

Mortatti (2004) explicita que, com a Proclamação da Independência do Brasil, medidas 

foram tomadas em relação à organização política e social do país. Ações como: gratuidade da 

instrução primária, diretrizes nacionais, criação de escolas de primeiras letras, para pessoas livres 

de ambos os sexos, a regulamentação do método de ensino, o recrutamento de professores e o 

controle de atividades foram propostos neste período de governo.  Apesar de todo esse aparato 

de ações, a grande maioria dos brasileiros continuava sem acesso à educação letrada, pois essa 

era de responsabilidade total da família. Porém, famílias com menos posses não tinham 

condições de participarem desse tipo de educação e seus filhos ficavam à margem do processo de 
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escolarização, aumentando, assim, o número de analfabetos no país. Meio século após a 

independência, 85% da população era analfabeta. 

Segundo Mortatti, foi a partir da Proclamação da República (1889) que se intensificaram 

as intervenções na formação dos cidadãos, através da instrução primária. Na primeira 

Constituição Republicana (1891), os analfabetos continuavam sendo discriminados, era-lhes 

negado o direito ao voto, como forma de motivá-los a saírem do estado de ignorância e buscarem 

instrução, como ato de virtude pessoal. Com esse pensamento, o Estado se eximia da culpa de 

não realizar uma política de educação para todos. Colocava no indivíduo, a responsabilidade de 

se tornar instruído e letrado. 

Em relação a esse processo de exclusão e de discriminação do Estado, Gnerre (1998, p. 8) 

refere:  

Os cidadãos apesar de serem declarados iguais perante a lei são na realidade 
discriminados já na base do mesmo código em que a lei é redigida. A maioria dos 
cidadãos não tem acesso ao código, ou, às vezes tem uma possibilidade reduzida de 
acesso, constituída pela escola e pela norma pedagógica ali ensinada.  

 
 
Presumimos, então, que desde esta época, as leis não eram cumpridas neste país, pois o 

Estado se omitia em relação à garantia da obrigatoriedade da instrução pública primária. Para 

Marcushi (2004, p.22), “a escolarização é uma prática formal e institucional de ensino que visa 

a formação integral do indivíduo”. Sendo assim, é responsabilidade e obrigação do Estado 

proporcionar uma formação básica de qualidade a todos. 

Ao longo do século XIX, a escola passou a assumir importante papel como instrumento 

de modernização e de progresso da nação. Foi um período em que a escola consolidou-se como 

lugar institucionalizado para atender aos objetivos do Estado, ou seja, ao preparo das massas 

iletradas. Por sua vez, a alfabetização passou a ser um meio privilegiado de aquisição do saber e 

de modernização. 

A partir de então, ler e escrever se tornaram o  fundamento da escola  obrigatória, 
gratuita e laica, nos moldes ocidentais e, definitivamente, objeto de ensino e 
aprendizagem escolarizados, ou seja, para poderem ser tecnicamente ensináveis, a 
leitura e a escrita, passaram a ser submetidas a a uma organização sistemática e 
metódica, o que demandou a preparação de profissionais especializados nesse ensino e 
propiciou a consolidação de certos modelos de escolarização dessas práticas sociais. 
(MORTATTI, 2004, p.31 e 32). 

 
 
Saber ler e escrever tornou-se instrumento imperativo da modernização e do 

desenvolvimento social.  A partir desse ponto de vista, a aprendizagem da leitura e escrita passa 
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a ser concebida como um anúncio de mudança para o indivíduo e para o Estado: “o mundo 

público da cultura letrada, que instaura novas formas de relação dos sujeitos entre si, com a 

natureza, com a história e com o próprio Estado; que instaura, enfim, novos modos e conteúdos 

de pensar, sentir, querer e agir” (MORTATTI, 2004, p.32) 

Após um século de implantação do modelo republicano de escola em nosso país, o 

fracasso na alfabetização continua se impondo. Apesar de o Estado buscar soluções urgentes 

através do incentivo de novos métodos de ensino, continua-se a ter um contingente significativo 

de analfabetos no país. O analfabetismo no Brasil foi constituindo-se ao longo do século XX, e 

esse sempre foi visto como um problema não apenas político, mas também social econômico e 

cultural. O analfabeto vem sendo marginalizado e discriminado na sociedade, sendo apontado 

muitas vezes como pessoa incapaz: “/uma sociedade tão desigual como a brasileira, a língua 

também é um grande marcador social” (GOULART, 2006, p.90).  

Para Habermas (1987), a linguagem é marcada pelo caráter ideológico das relações de 

poder. Segundo ele, numa sociedade com grandes evidências de relações sociais desiguais, a 

linguagem expressa à dominação dos homens sobre seus semelhantes. 

 

Linguagem também é meio de dominação e de poder social. Ela serve a legitimação das 
relações de violência organizada. Na medida em que as legitimações não manifestam a 
relação de violência, cuja institucionalização possibilitam, e na medida em que isso 
apenas se exprime nas legitimações, a linguagem também é ideológica (HABERMAS: 
1987, p.21). 

 
 
Desse modo, talvez, ao se alfabetizar uma parcela significativa da população que se sente 

excluída por não saberem ler e escrever, esta venha a deixar de ser vista como sendo constituída 

de seres amorfos, sem cultura, sem conhecimento e passem a ser valorizados também pela sua 

leitura de mundo. Numa visão crítica de alfabetização, Freire (1988) enfatiza a necessidade das 

educadoras e educadores viverem na prática o reconhecimento de que nenhum de nós está só no 

mundo, que todos tem direito de dizer a palavra e nós, educadores, de escutá-los, falar com eles. 

É nesse sentido que Mortatti (2004, p. 15) nos chama a atenção: 

 

Saber ler e escrever, saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes situações do 
cotidiano são, hoje, necessidades tidas como inquestionáveis, tanto para o exercício 
pleno da cidadania; no plano individual, quanto na medida do nível de desenvolvimento 
de uma nação, no nível sócio-cultural e político, é, portanto dever do Estado 
proporcionar, por meio da educação, o acesso a todos os cidadãos ao direito de aprender 
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a ler e a escrever, como uma das formas de inclusão social, cultural e política e de 
construção da democracia. 

 
 
A partir deste contexto, salientamos que a escola deve assumir sua função social e 

investir em práticas sociais de leitura e escrita, onde os alunos, além de aprender a ler e escrever 

tenha compreensão e apropriação dos usos e convenções da linguagem nas suas mais diversas 

funções. Segundo Antunes (2003 p.119): “a integração da pessoa em seu grupo social, passa 

pela participação lingüística, passa pelo exercício da voz, que não deve ser calada, nem 

reprimida, mas sim, promovida, estimulada e encorajada”. 

É importante ressaltar que, a partir de meados da década de 1970 e início da década de 

1980, com o processo de abertura política após a ditadura militar, propagava-se que os 

problemas da não aprendizagem eram devido às diferenças sociais e lingüísticas da população. E 

passaram a converter estas características como sendo desvios e deficiências a serem corrigidos 

pelos aparelhos ideológicos do estado. Para Althusser (1985), a escola e outras instituições do 

Estado, como a Igreja e o Exército, funcionam para assegurar a submissão à ideologia 

dominante, ou seja, são Aparelhos Ideológicos do Estado. Neste período, a leitura e a escrita não 

eram pensadas apenas como uma questão técnica, mas principalmente política e a escola seria, 

então, uma reprodutora dos ideais capitalistas. 

A Constituição de 1988 manteve a gratuidade do ensino público e tinha como principal 

meta, em relação à educação, a universalização do ensino público fundamental e a eliminação do 

analfabetismo no primeiro decênio de sua promulgação. Infelizmente a lei não foi cumprida em 

sua essência, no que diz respeito à alfabetização. 

A partir das mudanças políticas e econômicas do país, mudaram a visão acadêmica da 

alfabetização para uma visão social da alfabetização, ou seja, impuseram à população um nível 

de escolaridade mais adiantado para se inserir numa sociedade letrada. A partir de então, a 

alfabetização passou a ser vista pelos governantes “apenas como uma questão política de 

inserção das crianças nas escolas e de promoção social para justificar a ação governamental 

para com os pobres” (CAGLIARI, 2007, p.58). 

Alfabetizar a população passou a ser uma das metas prioritárias do Governo, contudo, as 

questões referentes ao analfabetismo continuavam se alastrando durante o século XX e com elas 

foram sendo trazidas reformas para o ensino, mediante a criação de projetos e leis. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394), aprovada em dezembro de 1996, reforça a 
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necessidade de assegurar a todos a formação comum indispensável ao exercício da cidadania.  

Tem como perspectiva incentivar, na escola, condições de aprendizagem para: o 

desenvolvimento da capacidade de aprender; o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia e das artes; o 

desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes e valores.  

Infelizmente, passou-se mais de uma década da implantação da LDB e estamos em um 

dos últimos lugares em termos de educação no mundo. Resultados das avaliações realizadas  em 

2001 pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, referentes as  habilidades de leitura 

de crianças e jovens brasileiras, divulgados em 2003,  apontaram que apenas 4,48% dos alunos 

da 4ª série do Ensino Fundamental apresentam um nível de leitura adequado à série e que 36,2%, 

segundo o Saeb, desenvolvem algumas habilidades de leitura, porém, estão aquém do nível 

exigido para a série que cursam. Um percentual muito significativo apresenta limitações em seu 

aprendizado da leitura e escrita (59%), ou seja, estão num estágio crítico, com dificuldades 

graves para ler e outros estando abaixo deste nível, pois não sabem ler. (BONAMINO, 2002). 

 O processo de alfabetização da população brasileira vem sendo medido através dos 

censos populacionais. A partir deles, se busca conhecer o número de pessoas que sabem (ou não) 

ler e escrever, constatando-se, assim, dados sobre o índice de analfabetismo no país. 

Nas últimas décadas o analfabetismo continua a ser medido através dos censos, porém, 

em razões das mudanças sociais, culturais e políticas do país e em decorrência também dos 

novos estudos e definições sobre alfabetização, foram modificando-se os critérios que permitem 

considerar uma pessoa alfabetizada ou analfabeta. 

 

De um modo geral, nos censos populacionais realizados até 1940, esse critério se 
baseava na declaração das pessoas a respeito de sua capacidade de ler e escrever (o 
próprio nome), a partir do censo de 1950, o critério passou a se basear em uma definição 
mais ampliada de alfabetizado: pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples no 
idioma que conhecesse; aquela que soubesse apenas assinar o seu nome não era, 
portanto considerada alfabetizada. No censo de 2000, “considerou-se como alfabetizada 
a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples, no idioma que conhecesse”. Aquela 
que aprendeu a ler e a escrever, mas esqueceu, e as que apenas assinavam o nome foram 
consideradas analfabetas (IBGE, 2000, citado por FERRARI, 2002, p.19). 

 

 
 Sabemos que as abordagens teóricas, que vem norteando o processo de alfabetização nas 

últimas décadas, extrapolam a dimensão técnica e instrumental do puro domínio do sistema de 

escrita. Soares (2002, p.39) faz uma importante observação sobre a aprendizagem da leitura e da 
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escrita: “aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar a língua 

escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita ‘ própria’, ou seja, é assumi-la como sua 

propriedade”. 

Soares (2004) ainda explicita que a concepção psicogenética de alfabetização, que vigora 

hoje, percebe a tecnologia da escrita de forma diferente da pedagogia tradicional, com textos 

“construídos artificialmente para a aquisição das ‘ técnicas’ de leitura e escrita” (p.92). Para a 

autora, o ato de ensinar a ler e escrever – a alfabetização – relaciona-se ao uso efetivo dessa 

tecnologia através de atividades de letramento, isto é, “de leitura e produção de textos reais, de 

práticas sociais de leitura e escrita” (SOARES, 2004, p. 92). 

Nessa perspectiva teórica, Soares (2004, p. 91-92) esclarece: 

 
Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se 

letramento, que implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever 
para atingir diferentes objetivos – para informar ou informar-se, para interagir com 
outros, para emergir no imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para 
seduzir ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio à minoria, para catarse; 
habilidades de interpretar e produzir diferentes gêneros e textos; habilidade de orientar-
se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, 
ao escrever; atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e prazer 
em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encontrar ou fornecer informações e 
conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, 
os objetivos, o interlocutor. 

 

De modo semelhante, Paulo Freire (1988, p. 11), mesmo não usando o termo letramento 

já tinha avançado nas suas concepções de leitura e escrita. Estas significavam muito mais que o 

domínio de codificação e decodificação de palavras, mas sim, “as possibilidades de o sujeito, 

consciente do ser produto e produtor de cultura fazer uso dessa tecnologia (ler e escrever) para 

agir no e sobre o mundo”. Assim, o sujeito passa a ler tudo aquilo que tenha relação com seu 

modo de vida, ou seja, com sua experiência existencial, e com ela, suas atitudes, valores, e 

necessidades profissionais e pessoais. Somente assim, na perspectiva freiriana, as palavras do 

universo vocabular dos alunos, estariam “grávidas do mundo”. 

No contexto da construção dos fatos e idéias postas acima, podemos dizer que as 

mudanças nas formas de ver a alfabetização e a leitura estão relacionadas às mudanças nas 

concepções de língua que vem ocorrendo nos últimos anos. E ressaltamos que quando 

concebemos que a aprendizagem da leitura e da escrita traz conseqüências culturais, sociais, 
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políticas e cognitivas para o indivíduo ou grupo social, isso implica em abordar a língua em toda 

sua dinamicidade e funções sociais, sendo ela percebida como um elemento potencializador para 

auxiliar o processo de comunicação e compreensão da realidade. É sobre isso que discutiremos 

no próximo bloco temático. 

 

3.1 As Concepções de Língua e suas Relações com o Ensino da Leitura 

                                                                                                “/ada essencial pode ser ensinado. 
                                                                                                Mas tudo tem que ser aprendido”. 
                                                                                                             Millôr Fernandes. 
 

O avanço das pesquisas científicas a partir do século XX tem possibilitado um repensar 

sobre a linguagem e o estudo da língua sob a influência de diversas áreas do conhecimento, tais 

como: a Lingüística, a Psicologia Cognitiva e a Psicolingüística. A linguagem vem sendo então 

abordada a partir de várias concepções como veremos a seguir.  

Santos (2004), ao fazer referência à linguagem, expõe que inicialmente ela foi concebida 

como forma de expressão, tendo a língua a função de refletir o pensamento humano. 

Posteriormente, a linguagem foi compreendida como instrumento de comunicação e, nesta 

perspectiva, a língua constitui-se em código de mensagem entre emissor e receptor. A autora 

enfatiza que estudos mais recentes vêem a linguagem como forma de enunciação, ou seja, de 

interação verbal, com ações efetivas em contextos situacionais determinados. A língua passa a 

refletir, então, as ações dos sujeitos reais nos contextos históricos. (p.73-75) 

Para Bakhtin (1992), a atividade discursiva permeia todas as ações humanas e o ato de 

fala, ou seja, a enunciação é de natureza social. Portanto, a linguagem tem um papel marcante na 

constituição de nossas vidas. Segundo ele, o sujeito humano, organizador de discursos, é 

responsável por seus atos nas relações sociais. Assim, o pensamento bakhtiniano concebe a 

linguagem de um ponto de vista histórico, cultural e social e isso inclui a compreensão da 

comunicação efetiva dos sujeitos de discursos nela envolvidos. (BRAIT, 2005, p. 65) 

A partir desta perspectiva, precisamos assegurar um ensino com atividades variadas, que 

possibilite práticas discursivas de diferentes gêneros textuais, com usos e intenções diversas. E 

de acordo com Bakhtin (1992), textos que circulam nas diferentes esferas sociais e são 

produzidos por interlocutores em processos interativos. 
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Portanto, neste contexto, a língua faz parte de uma realidade viva e dinâmica, com 

funções sociais definidas.  Ao se conceber a linguagem como interação, podemos considerar o 

ser humano um ser de linguagem, uma vez que a linguagem é constitutiva do sujeito. Sobre essa 

questão, Batista (2006, p.9) explicita que “a língua é um sistema que tem como centro a 

interação verbal, que se faz através de textos ou discursos, falados ou escritos”. 

Outros pesquisadores e estudiosos também compartilham com a concepção de língua 

numa perspectiva interacionista. Na concepção de Vygotsky (1991), é pela interação dos homens 

que os signos se originam, constituindo-se, assim, instrumentos que permitem a troca e a 

comunicação entre as pessoas.  Isso significa que ao se relacionar com os outros, as interações 

são construídas, sendo capazes de transformar o seu entorno. Para Franchini (1992, citado por 

GOULART, 2005, p.86), a linguagem constitui-se num processo de interação, na medida em que 

representa uma atividade constitutiva dos sujeitos e ela emerge através dos recursos expressivos, 

na interpretação das experiências dos sujeitos no mundo.  

Marcushci (2004) concebe a língua também como fenômeno interativo, isto porque, 

segundo ele, a perspectiva interacionista preocupa-se com os processos de produção de sentido, 

com os contextos situados, sendo esta, fruto de práticas sociais e históricas, manifestando-se em 

condições de uso concreto. Em concordância com esse autor, Cafieiro (2005, p.17) ressalta que o 

entendimento da leitura, a partir desse processo de interação, significa dizer que “quando alguém 

lê um texto não está apenas realizando uma tradução literal daquilo que o autor do texto quer 

significar, mas que está produzindo sentidos, em um contexto concreto de comunicação”.  

Ao tomar como base esse entendimento, a autora supracitada percebe a leitura como 

processo cognitivo, social, histórico e cultural de produção de sentidos. Então, podemos dizer 

que a leitura pressupõe objetivos e necessidades que são determinados no processo de interação, 

onde o leitor utiliza os conhecimentos  anteriormente adquiridos para compreender o que está 

sendo lido. 

Complementando o pensamento de Cafieiro (2005), e reconhecendo que a leitura é uma 

atividade complexa, cognitiva e social, Kleiman (1996) nos chama atenção e afirma que, para a 

leitura acontecer se faz necessário que o leitor produza sentidos a partir das relações que ele 

estabelece com as informações do texto e seus conhecimentos prévios. Isso significa dizer que, 

para essa autora, a atividade de leitura é vista como “uma interação à distância entre o leitor e o 

autor via texto” (KLEIMAN, op.cit., p.65). 
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 De acordo com Antunes (2003), a língua está relacionada com o processo de interação 

entre as pessoas e admite que “somente uma concepção interacionista da linguagem, 

eminentemente funcional e contextualizada, pode de forma ampla e legítima, fundamentar um 

ensino da língua que seja individual e socialmente produtivo e relevante” (p.41). Isso implica 

num trabalho pedagógico que envolva os alunos em situações reais de práticas de leitura e 

escrita.  E é importante perceber que a concepção de língua adotada pelo professor estará em 

sintonia com seus objetivos de ensino, com sua visão de escola e de mundo. 

Desse modo, o ensino da língua como prática tradicional e conteudista, vivenciado em 

muitas escolas, deve ser repensado e redirecionado, pois a demanda social exige que os atos de 

fala, escrita e leitura sejam situadas em contextos interativos das práticas sociais e culturais. É 

imprescindível, portanto, compreender que de nada vale aprender a ler e a escrever, se não 

criarmos ocasiões de uso dessas habilidades. De acordo com este ponto de vista, Santos (1999, 

p.19) refere: 

 

(...) Desloca-se da escola o eixo do ensino, voltado para a memorização de regras de 
gramática de prestígio e nomenclaturas, para um ensino cuja finalidade é o 
desenvolvimento da capacidade de produzir e interpretar textos em contextos sócio-
históricos verdadeiramente constituídos. 

 
 

Essa abordagem da língua leva necessariamente a uma proposta de ensino que valoriza o 

seu uso nos vários contextos sociais. Nesse sentido, entendemos que o ambiente escolar deve 

buscar formas estratégicas para que os aprendizes compreendam os usos sociais da língua, 

gerando práticas de leitura, escrita e fala. Portanto, salientamos ser necessária maior reflexão 

sobre as condições de leituras existentes e que se pense também na formação do professor 

enquanto leitor e formador de leitores. 

Em pesquisa realizada por Batista (1998), referente à relação dos professores de 

português com a leitura, o autor explicita que estes são “leitores escolares”, ou seja, de um 

modo de ler transmitido pela escola. São, portanto, leitores que tiveram uma má escolarização, 

vivendo práticas de leituras apenas com a finalidade de resolução de atividades escolares. Esse 

tipo de leitura, muitas vezes, segundo o autor, distancia os professores de outros grupos sociais, 

predominando na maioria das vezes as desigualdades diante da escola e da cultura.  

Partindo dessas reflexões, Zaponne (2001) verificou as práticas de leitura de 370 

professores de diferentes níveis de ensino (educação infantil, ensino fundamental e ensino 
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médio), da região Sul-Sudeste do Brasil. Através da análise de relatórios elaborados por 

professores, foi identificado que, para alguns deles, o entendimento da leitura de um texto não se 

estabelece na interação entre os interlocutores, ou seja, entre autor e leitor, mas sim, através de 

atividades de leitura e de compreensão, onde o aluno demonstre que compreendeu o que está 

sendo lido ao responder questões, ao elaborar resumos, ao desenhar, ou ao aferir informações 

sobre o texto. 

Podemos perceber então que para esses professores, a leitura não representa um processo 

de interação, de compreensão de sentido, em que envolve não somente as informações contidas 

no texto, mas exige a exploração dos conhecimentos prévios do leitor, uma interação entre o 

autor do texto e o leitor,fazendo suposições e inferências, na perspectiva de compreender a 

essência do texto. A leitura aqui foi encaminhada para a resolução de atividades escolares. 

Nestes termos, a pesquisa de Zappone (2001) constata que a imagem dos leitores 

escolares está na maioria das vezes associada às concepções de leitura que o professor possui e 

que os alunos tentam se adaptar e se familiarizar com esses modos de leitura da escola para 

corresponder às expectativas criadas em torno dele.  É dessa forma que o leitor escolar passa a 

desenvolver modos de ler a partir da concepção de leitura do professor e isso, de acordo com 

Zappone (2001) tem repercussões às vezes problemáticas para os alunos, pois dificilmente eles 

são trabalhados a atribuir significado ao texto lido, mas procuram atingir o objetivo que o seu 

professor espera. Segundo Zappone(2001), os saberes que os professores pesquisados tem sobre 

leitura, são saberes restritos, fragmentados e são com estes saberes que eles vem conduzindo as 

práticas de leitura em sala de aula. 

Diante dessas questões, podemos, então, perceber o quanto o modo de se ensinar leitura 

na escola parece estar ligado à formação que o professor teve como leitor ao longo de sua 

experiência de vida. É nesse sentido que Batista (op. cit.) aponta que é somente através das 

práticas escolares de leitura que os professores se formam leitores, atuam como leitores e 

formam leitores. Santos (2004 p.86-87) expõe seu pensamento em relação à formação do leitor: 

 
Na interface da leitura com a formação docente, o trabalho da formação do leitor não 
poderá ser atribuído, exclusivamente, à prática da leitura, às questões do ensino da 
língua materna em si, sem uma ligação com a profissionalidade, com os saberes 
docentes, com as teorias que suscitam as práticas dos professores. Então, a formação do 
leitor não descura a formação do professor, pelo contrário, encontra sentido nela. 
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Sabemos que por trás das ações dos docentes estão os saberes construídos na formação, 

na experiência, na prática e que esses saberes são incorporados as suas atividades profissionais, o 

que evidencia a necessidade de oportunizar aos professores momentos para uma prática reflexiva 

sobre o ensino da leitura, que pode acontecer nas formações continuadas, nas reuniões 

pedagógicas das escolas, nos grupos de estudos, nos intercâmbios de experiências, nas 

discussões do projeto político-pedagógico da escola. Logo, é imprescindível criar espaços para 

que essas discussões aconteçam. É nessa perspectiva que Schön (1996, citado por FILGUEIRAS 

e SANTOS, 2007, p.142), adverte: “se o sujeito for capaz de refletir no decorrer do seu próprio 

agir, vai sendo aprimorado à medida que a atividade reflexiva retorna à ação, mas essa 

consciência reflexiva precisa ser trabalhada, estimulada”. 

No cenário desenhado, torna-se essencial que o ensino da leitura seja objeto de reflexão 

nas instituições escolares e que a prática de leitura seja constante na escola, oportunizando as 

crianças a terem contato com diversos gêneros textuais, criando uma atmosfera acolhedora para 

que elas possam ouvir histórias lidas pelo seu professor, leiam textos contextualizados de forma 

a contribuir para a formação de leitores autônomos e críticos.  Mas é também preciso 

proporcionar aos alunos uma leitura que lhes dê asas ao mundo imaginário, criando 

possibilidades que os façam fantasiar, criticar, persuadir, entristecer, se divertir e se alegrar. A 

leitura pode fazê-los viajar por mundos intransponíveis, mas para isso é preciso que os 

professores em parceria com seus alunos tomem a leitura como um conhecimento indispensável 

à aprendizagem. 

Com essa perspectiva de prática docente, adotaremos as palavras de Antunes (op. cit.: p. 

36) 

 
Já não se admite mais lugar para o professor simplistamente repetidor, (...) que fica, 
passivo, à espera de que lhe digam exatamente como fazer, como passar ou aplicar as 
noções que lhe ensinaram. (...) O novo perfil do professor é aquele do pesquisador, que, 
com seus alunos (e não, “para” eles), produz conhecimento, o descobre e o redescobre. 
Sempre. 

 
 
Nesse sentido, é importante que os professores pensem a criança como sujeito ativo, 

estimulando-a a refletir sobre a língua, para que possam compreender e se apropriar dos usos e 

convenções da linguagem nas mais diversas situações de interação.  Ao avançar nas concepções 

de língua, o professor perceberá que ela é dotada de realidade e que ela deve entrar na escola da 

mesma forma que existe fora dela, ou seja, através de práticas sociais de leitura e de escrita.  Isso 
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significa colocar o aluno em contato direto com vários contextos de comunicação, planejando 

situações de ensino que lhe permita a plena participação neste mundo letrado. 

Nesta perspectiva, a ênfase posta ao processo em como se ensina desloca-se para a 

compreensão de como se aprende. A partir daí, as práticas de ensino começam a ter como 

objetivo fazer com que os alunos pensem sobre a linguagem para poderem compreendê-la e 

utilizá-la adequadamente, nos vários contextos sociais, respondendo, assim, às novas exigências 

da sociedade. (PCN, 1997: 19-23). Essa abordagem dos PCNs atribui à escola a função e a 

responsabilidade de garantir a todos os alunos os saberes lingüísticos necessários para o 

exercício da cidadania.  

Nestes termos, a escola precisa criar oportunidades para o desenvolvimento da 

capacidade de uso da linguagem, possibilitando aos alunos o acesso ao universo de textos que 

circulam socialmente. Entretanto, é preciso compreender que não basta fazer circular na escola 

uma diversidade de textos, é necessário que os professores estejam prontos para recebê-los, para 

saber usá-los, pois hoje é imprescindível saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes 

situações do dia-a-dia.  

No que se refere a essas questões, Solé (1998) afirma que, para uma aprendizagem da 

leitura, é indispensável uma intervenção dirigida a essa aquisição, pois o aprendiz precisa de 

informação, de ajuda, de apoio, de incentivo e desafios proporcionados por um mediador, um 

professor. Mas para isso acontecer, o professor precisa ver a leitura como objeto de 

conhecimento e como instrumento necessário para a realização das aprendizagens. Dessa forma, 

a leitura não é entendida apenas como decodificação de códigos, mesmo que para ler, isso se 

torne necessário. É algo muito mais abrangente, porque necessita uma compreensão da 

linguagem escrita. 

Para Smith (1989), a leitura e seu aprendizado são atividades essencialmente 

significativas, tem características objetivas, seletivas, antecipatórias e de compreensão. Segundo 

este autor, a leitura é objetiva porque as pessoas lêem por uma razão, uma finalidade. Ela é 

considerada seletiva em razão de prestarmos atenção aquilo que nos interessa, que atenda aos 

nossos objetivos. A leitura é antecipatória, porque não surpreende nossas expectativas e é 

baseada na compreensão, porque esta é à base da leitura. Compreende-se então que, para esse 

autor, ler é muito mais que decodificar letras, palavras, sons. A leitura está longe de ser um 

processo passivo e mecânico, ou simplesmente uma atividade abstrata, sem finalidade. Nesta 
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perspectiva, ele se refere à leitura como uma atividade que envolve compreensão, conhecimento, 

experiência, finalidade, envolvimento e emoção. 

Nesse sentido, podemos dizer que um leitor só pode se constituir, de fato, mediante uma 

prática constante de leitura de textos, onde possa processar seus elementos componentes, ou seja, 

se situar perante o texto, utilizando seus conhecimentos de mundo para poder interpretá-lo. Nesta 

perspectiva, Antunes (2003) ressalta que, quando lê, o leitor interage com o texto ao buscar 

interpretar e reconstruir as intenções e sentidos propostos pelo autor.  

 
A atividade da leitura completa a atividade da produção escrita. É, por isso, uma 
atividade de interação entre os sujeitos, e supõe muito mais que a simples 
decodificação dos sinais gráficos. O leitor, como um dos sujeitos da interação, atua 
participativamente, buscando recuperar; buscando interpretar e compreender o conteúdo 
e as intenções pretendidos pelo autor. (ANTUNES, 2003, p.67). 

 

Partindo dessas reflexões, a autora preocupa-se com a atuação da escola, que durante 

muito tempo favoreceu o mutismo, obscurecendo, assim, a função interativa da língua, 

disseminando a idéia de uma incompetência lingüística. Logo, ela convida os educadores para “o 

desafio de estimular o desenvolvimento pessoal, social e político de seu aluno, pela ampliação 

gradativa de suas potencialidades comunicativas” (ANTUNES, 2003, p.17).  

É por esse ângulo que Silva (2002, p. 42) reitera: “Ler é, em última instância, não só uma 

ponte para tomada de consciência, mas também um modo de existir no qual o indivíduo 

compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a compreender-se no 

mundo”. A leitura nesta perspectiva significa estar inteirado com a leitura do mundo, 

apropriando-se dos significados do texto e do contexto. 

Segundo Freire (1988, p.11), uma compreensão crítica do ato de ler se antecipa e se 

alonga na inteligência do mundo, pois “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que 

a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”. Para Freire, 

esse movimento dinâmico do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente, 

cheio de significados, expressando os anseios, as aspirações, as inquietações, as reivindicações, e 

os sonhos das pessoas. Refletindo sobre a importância do ato de ler, Freire insiste em dizer que 

“a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma 

de ‘escrevê-lo ou de”reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática 



71 
 

consciente” (FREIRE,  op.cit., p.11). Nesse contexto, o processo de alfabetização assumido por 

Freire vem de encontro  com  o que outros autores denominam de letramento. 

Kleiman (1995, p.11) considera o letramento enquanto “conjunto de práticas sociais, 

cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas 

quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e poder”. Essas 

relações de poder estão relacionadas com a marginalização dos grupos que não conhecem ou 

tiveram pouco acesso à escrita.  Isso significa dizer que as práticas de letramento são 

determinadas pelos contextos sociais e culturais em que o individuo está inserido.  

 Com base nestas idéias, é importante refletirmos sobre o modo como os professores vêm 

assumindo a dimensão interacional da língua e como a escola vem difundindo as práticas de 

leitura no dia-a-dia. É sobre essas questões que trataremos no próximo tópico. 

 

3.2 A Escolarização da Leitura: Reflexões e Perspectivas 

 

“Ler é, em última instância, não só uma ponte para tomada de consciência, mas também um 
modo de existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa 
a compreender-se no mundo”.  

                                                                Ezequiel Silva 

 

As novas perspectivas do ensino/aprendizagem da leitura começam a percebê-la como 

atividade significativa funcionando num processo de interação e interlocução. Ferreiro (2002, 

p.40) diz que estamos assistindo ao surgimento de novos modos de dizer e novos modos de 

escrever, de novos modos de escutar o oral e de ler o escrito. Ela acredita que estamos diante de 

uma revolução das práticas de leitura dos modos de ler, pois somos uma geração intermediária, 

que assiste a uma nova tecnologia se instalar na sociedade, mudando, com certeza, nossos 

hábitos de leitura e escrita.  

Diante dessa realidade, as exigências da sociedade moderna desafiam a escola a 

ultrapassar a ênfase num ensino que priorize essencialmente a apropriação da tecnologia da 

escrita e da leitura sem pretexto, ou seja, “(...) na prática de uma escrita escolar sem leitor, sem 

destinatário; sem referência, portanto, para se decidir sobre o que vai ser escrito” (ANTUNES, 

2003, p. 47).  
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Temos consciência de que a escola é um dos espaços, ou o principal espaço onde os 

indivíduos, principalmente os menos favorecidos, aprendem a ler. E essa aprendizagem da leitura 

é mediada pelo professor, que tem a função de ensinar a tecnologia da escrita, possibilitando a 

apropriação de capacidades relativas ao domínio do sistema alfabético, a operacionalização de 

unidades sonoras para que os alunos, no início do processo de aprendizagem da leitura, possam 

brincar com a posição dos segmentos nas palavras, de forma lúdica, através do uso das cantigas 

de ninar, das cantigas de roda, dos trava-línguas, dos jogos.  

Segundo Leal e Leite (2005), os jogos podem abrir possibilidades para as crianças nas 

séries iniciais ampliarem sua competência na leitura e escrita, sendo, portanto, um importante 

aliado para os professores no desenvolvimento de suas práticas de ensino. Essa ação educativa 

que se preocupa com um ensino mais lúdico e criativo tem no professor um papel fundamental, 

pois é ele que selecionará os jogos em função dos objetivos de ensino e será o dinamizador e 

mediador das situações didáticas. Entretanto, Leal e Leite (op.cit) alertam que esse instrumento 

de ensino (os jogos) não garante, por si só, o domínio do conteúdo, o qual o professor busca. 

 

A utilização do jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por 
contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a 
oferta de estímulos externos e a influência de parceiros bem como a sistematização de 
conceitos em outras situações que não os jogos (KISHIMOTO, 2003, citado por LEAL 
e LEITE, 2005, p.117). 

 
 

Desse modo, é que a figura do professor será o diferencial para o êxito desse trabalho 

com os jogos. Portanto, esse brincar com a língua será uma ferramenta utilizada pelo professor 

para ajudar as crianças na apropriação da escrita e da leitura.  Leal e Leite (op.cit) fazem 

referência a alguns jogos que ajudam na construção desses conhecimentos: Jogos de análise 

fonológica, da forca, bingo de letras e palavras, baralho forma-palavra, trilha de figuras e caça-

letras.   

Um outro ponto, que é ressaltado por Leal e Brandão (2005), é a  necessidade da 

exploração diária dos diversos gêneros  textuais na sala de aula, nas turmas da educação infantil 

e das séries iniciais do ensino fundamental.  As autoras enfatizam que estes gêneros textuais 

devem ser: 

  

(...) lidos pelo (a) professor (a), expostos nas paredes, “lidos” pelas crianças, produzidos 
coletivamente ou em brincadeiras de faz-de-conta. Através dessas práticas, as crianças 
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vão se familiarizando com os diferentes usos e funções sociais de textos escritos, e não 
simplesmente com letras isoladas, sons, sílabas ou palavras soltas (LEAL & 
BRANDÃO, 2005, p.34). 

 
 

 Soares (2006) enfatiza que tanto o indivíduo escolarizado quanto o analfabeto vivem em 

ambientes em que as práticas da leitura e da escrita são muito fortes e que todos fazem uso delas 

e elas se concretizam no uso dos diversos gêneros textuais. Por isso, é imprescindível que a 

criança, mesmo a não seja alfabetizada, tenha oportunidades de contatos com vários gêneros 

textuais, pois ela já está inserida no mundo letrado, convivendo com a escrita e a leitura em 

diferentes situações: escutando histórias lidas ou contadas pelos adultos, fazendo de conta que 

escreve lista de compras do mercado e da feira, observando as placas dos ônibus, os letreiros de 

farmácias, padarias, mercadinhos, etc. 

Admitamos que seja através dessas práticas de leitura e escrita do seu cotidiano que as 

crianças vão se constituindo como sujeitos letrados. Nesta perspectiva, é preciso que a escola 

tome consciência dessas práticas quando a criança inicia seu processo de alfabetização e valorize 

os conhecimentos prévios da criança, oportunizando- lhe, também, a apropriação do sistema de 

escrita para que esta aconteça simultaneamente com a vivência de práticas reais de leitura e 

produção de textos diversificados. Dessa forma, o professor estará assumindo uma proposta 

pedagógica que tem como eixo alfabetizar letrando, ou seja, ensinando a criança a ler e a 

escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita.  

Em pesquisa realizada por Coutinho (2004), relacionada às práticas de leitura nas turmas 

de alfabetização de crianças, com professores da Rede Pública de Recife, constatou-se que as 

professoras observadas buscavam desenvolver um trabalho com a leitura com ênfase no processo 

de alfabetizar letrando. As professoras desenvolviam práticas sociais de leitura com diversos 

gêneros textuais e, ao mesmo tempo, articulavam as atividades de leitura com as de apropriação 

do sistema de escrita alfabético. Nos resultados de sua pesquisa, Coutinho também enfatiza a 

importância que as professoras dão aos cursos de formação continuada, posto que elas os vejam 

como momentos privilegiados de aquisição de novos conhecimentos, trocas e construção de 

saberes. 

Portanto, entendemos que é necessário que o aluno domine o sistema de escrita alfabética 

para ler e escrever com autonomia, mas salientamos que também sejam criadas condições de 

contato e exploração de diferentes gêneros textuais e suportes escritos, para que ele amplie suas 
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práticas sociais de leitura, não perdendo de vista que a leitura é uma atividade de construção de 

sentidos. 

Corroborando com essa idéia, Leal e Brandão (2005) defendem que a criança deve estar 

exposta ao contato de diferentes gêneros textuais, bem como “de textos diferentes de um mesmo 

gênero”, pois isso fará segundo elas, “com que gradualmente aprendam sobre o que há de 

semelhante e diferente entre esses textos em relação a temas, léxico, sintaxe, formas de 

apresentação na página, suporte, etc.” (p. 34). Assim, compreendemos que o uso mais 

sistemático de um determinado gênero em sala de aula é essencial, uma vez que oportunizará aos 

alunos a se familiarizarem com suas características, funções e portadores, podendo, assim, 

conhecer seus espaços sociais de circulação. 

Segundo Yunes e Pondé (1989), não basta apenas ter acesso aos livros e aos diferentes 

gêneros textuais para que a criança desperte o interesse pela leitura. De acordo com as autoras, os 

adultos têm papel fundamental na iniciação do ensino da leitura para as crianças, pois a sua ação 

pode transformar o ato de ler em prazer ou desprazer.  

 
(...) são dois fios que se puxam: o do acesso ao livro e o do interesse pela leitura. Para 
que um e outro se cruzem é preciso que se reconheça a leitura como condição 
indispensável ao desenvolvimento social e à realização individual. Pouco adiantará o 
esforço de multiplicar a produção e livros se o homem não estiver convencido das 
vantagens de ler (YUNES e PONDÉ, 1989, p. 54) 

 
Essa abordagem leva necessariamente a refletirmos sobre o significado que a leitura tem 

para os professores e sobre os valores que são atribuídos a ela. Acreditamos que a representação 

do hábito de ler na vida dos professores, o modo como se posiciona frente às situações de leitura, 

a forma como ele lida com a leitura são decisivas para despertar nas crianças o gosto de ler. 

A partir desse contexto, Gouveia e Orensztejn (2006, p.36), ressaltam que 

 

Se essas atividades fazem parte de sua vida como algo prazeroso e necessário, se 
reconhece e experimenta suas diversas funções – informar, emocionar, divertir, fazer, 
refletir... – ele certamente terá mais chances de trazer seus alunos para este universo, 
pois funcionará como modelo de referência para eles. 

 
Essa ênfase na relação do professor com a leitura é objeto de reflexão também de Rosa e 

Lins Silva (2005, p.13): 

 
Além de ler profissionalmente para se atualizar, planejar e monitorar o próprio trabalho, 
espera-se que os (as) professores (as) tenham relação privilegiada com a leitura, que 
essa seja parte integrante de sua vida e que também gostem de formar novos leitores. 
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As autoras explicitam que os professores, mesmo se reconhecendo como mediadores na 

formação de leitores, muitas vezes se distanciam desse papel, pelo seu contexto social, o de 

quem não teve acesso a leituras, ou ainda “não desenvolveram hábitos, como freqüentar cinema, 

ir ao teatro, associar-se a uma biblioteca, ir regularmente a livrarias, adquirir um acervo para 

constituir uma biblioteca particular...” (p.14). 

Tomando como base essa compreensão, percebemos que a nossa participação efetiva na 

sociedade tecnológica depende das oportunidades que dispomos dos usos da leitura e da escrita, 

ou seja, das práticas de letramento nos vários contextos, seja na família, nas instituições oficiais 

e não oficiais. Por conseguinte, é importante que nas atuais condições de trabalho do professor, 

segundo Silva (1998, p 16), se questione: 

  

O que o professor lê? Que acesso tem  o professor  aos livros de sua área de 
conhecimento? Quantas visitas faz o professor às bibliotecas e às livrarias? Quantos 
livros o professor tem condições de adquirir, visando o incremento do ensino e o seu 
crescimento como pessoa? Que tempo sobra, afinal, para a busca e leitura de textos? 

 
A partir do exposto, é importante salientar que se deve não somente investir nas práticas 

de leituras dos alunos, mas é fundamental também criar oportunidades para que os professores 

tenham acesso aos diversos tipos de leitura, para sua atualização e compreensão da realidade, 

para situar-se nos diversos contextos sociais. É nesse sentido que Silva (op. cit,p.22) insiste nas 

condições de leitura dos professores, porque “(...) sem professores que leiam, que gostem de 

livros, que sintam prazer na leitura, muito dificilmente modificaremos a paisagem atual da 

leitura escolar”. 

Ao tomar como base esse entendimento, percebemos a necessidade de compartilhar com 

os alunos o uso ilimitado de diversos gêneros textuais, para que eles percebam a multiplicidade 

de propósitos que a leitura possui, ou seja, que podemos “ler por prazer, ler para se divertir, 

para buscar alguma informação específica, para partilhar emoções com os outros, para contar 

para os outros o que leu, para recomendá-la aos outros” (GOUVEIA e ORENZTEJN, 2006,  p. 

35).  O essencial, segundo essas autoras, é que seja garantido na rotina de sala de aula, seja qual 

for a idade dos alunos, momentos diários de leitura pelo professor e pelos alunos, para que eles 

possam compreender  que a prática da leitura não é algo neutro, descontextualizado, ela atende a 
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determinadas finalidades e que a utilização dos gêneros dependerá do que pretendemos com o 

ato da leitura. 

 Essas são ações fundamentais na concepção de Cafieiro (2005, p. 9) para que a escola 

“contribua efetivamente para aumentar o grau de letramento de seus alunos. Isto é, para torná-

los cada vez mais capazes de usar a leitura e a escrita em práticas sociais e não somente em 

tarefas escolares”. Ainda segundo essa autora, quando o sujeito domina a leitura e a escrita, 

amplia suas possibilidades de participação social, fazendo uso da linguagem de forma 

competente e consciente, e isso acontece quando ele compreende o que leu, usando a variedade 

de textos presentes no seu cotidiano, como por exemplo: notícias, receitas, bulas, reportagens, 

cartas, bilhetes, e-mails, mapas, contas de água, luz e telefone, etc. 

Por outro lado, Soares (1999) ressalta que é inevitável a escolarização da leitura, porque a 

instituição escolar, seus programas, currículos, planos e metodologias se organizam em saberes 

escolares. Mas a autora adverte que, num processo de escolarização adequado, o aluno aprende a 

ler sem distorcer as características dos gêneros textuais, fazendo uma conexão com os mistérios 

do texto, estabelecendo, assim, um diálogo com o autor, a partir dos seus conhecimentos prévios 

e das oportunidades de inferências.  

De acordo com este ponto de vista, Cafieiro (2005, p.42) enfatiza: 

 

(...) ler na escola será sempre uma atividade didática e por isso mesmo, quase sempre 
será uma atividade artificial. A escola é o lugar de ensinar a ler. Mas é preciso criar 
condições para que essa aprendizagem seja o mais possível próxima de uma situação 
real de leitura. 

 
Seguindo essa linha de raciocínio, acreditamos ser função social de a escola formar 

usuários da língua, mas para isso é preciso criar contextos de letramentos na escola, a partir do 

planejamento de situações didáticas em que a leitura e a escrita façam parte da vida dos alunos. 

Nesta perspectiva, Gouveia e Orensztejn (2006, p. 35) asseguram que  

 

É preciso que o aluno ocupe sistematicamente a posição de leitor e escritor para 
praticar, para construir o hábito, para se sentir embalado pelo prazer da autoria, para 
vivenciar as surpresas das metáforas poéticas, para se divertir com os ritmos das 
palavras, para se sentir redimido pela imaginação, para poder ser arrebatado pelo 
conhecimento. 

 
Agindo assim, a escola estará oportunizando aos alunos o exercício de uma leitura viva, 

empolgante, uma leitura que faça parte da sua vida. É a partir dessa perspectiva que a escola 
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deixa de formar ledores e investe na formação de leitores. É importante frisar que o professor 

tem papel determinante para possibilitar que seus alunos se tornem leitores de fato e de direito. 

Mas em relação a este aspecto, Silva (1988b, p. 70-71) nos alerta sob as condições da formação e 

profissionalização dos professores. 

 

Ainda que a leitura seja o pulmão da vida docente e discente e esteja 
intimamente relacionada com o sucesso escolar do estudante, são raros os cursos de 
formação que tematizam esse processo (o da leitura) através de disciplinas específicas 
ou mesmo dentro das já existentes no currículo. Dessa forma, por falta de embasamento 
na área das teorias da leitura, o professor se vê extremamente desamparado no momento 
em que tem de ensinar ou orientar condignamente a leitura aos seus alunos.  

 
 
 Talvez este seja um dos motivos para que Paulino (2001 afirme não ser a escola que 

mata a leitura, mas “o excesso de didatismo, a burocracia do ensino acoplado a regras 

preestabelecidas, a normas rígidas e castradoras. Em suma, o uso inadequado de textos 

fragmentados, deslocados, manipulados, levaria à subordinação do leitor ao julgo escolar”. 

Nesse caso Antunes (2003), referindo-se a esse tipo de atividade, quanto ao ensino da leitura, 

comenta que a leitura na escola, é na maioria das vezes:   

 

(...) centrada nas habilidades mecânicas de decodificação da escrita, sem dirigir, 
contudo, a aquisição de tais habilidades para a dimensão da interação verbal. (...) sem 
interesse, sem função, pois aparece inteiramente desvinculadas dos diferentes usos 
sociais que se faz da leitura atualmente; (...) sem gosto, sem prazer, convertida em 
momentos de treino, de avaliação, ou em oportunidades para futuras cobranças; (...)uma 
atividade incapaz de suscitar no aluno a compreensão das múltiplas funções sociais da 
leitura (ANTUNES, 2003, pp.27,28). 

 
 

Dessa forma, a referida autora, nos leva a refletir que a leitura na escola precisa ser um 

objeto de conquista. E para tanto, precisa ser entendida como uma prática social indispensável. É 

nessa perspectiva que Dionísio (2000) explicita que a leitura oportuniza ao sujeito momentos de 

aprendizagem, de desenvolvimento intelectual e de construção como leitor. Acrescenta, ainda, 

que as diversas situações de leitura, sejam elas, de ordem comunicativa, recreativa, informativa 

ou ambiental, 

 

(...) dá aos leitores oportunidades de aprender a ler (quais são os signos mais 
significativos e o que fazer com eles num dado contexto); de aprender sobre o próprio 
processo de ler (que estratégias sociais e cognitivas se empregam eficazmente quando se 
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lê num dado contexto); de aprender com a leitura (que novos dados são acrescentados e 
quais alteram a prévia e pessoal compreensão do mundo) (DIONÍSIO, 2000, p.336). 

 
Para a autora supracitada, a leitura materializa-se a partir dos objetivos pré-definidos, das 

finalidades, dos contextos de uso, mas a leitura afere também o nível cultural de uma sociedade, 

tornando-se um fator de participação ou exclusão social na vida do cidadão. Assim, Dionísio 

concebe a atividade de leitura como uma habilidade adquirida, não inata – o sujeito não nasce 

leitor, ele faz-se leitor. 

É neste contexto que Kleiman (1995) evidencia que sendo a escola a principal agência de 

letramento, ela tem a função de ampliar as experiências de letramento dos seus alunos e para isso 

necessita planejar um conjunto de atividades que os oportunizem a fazerem uso da linguagem 

oral e escrita em situações autênticas de comunicação. Nessa vertente, Dolz e Schneuwly (2004) 

partem da hipótese de que “é através dos gêneros que as aprendizagens de linguagem 

materializam-se nas atividades dos aprendizes” (p.74).  Então para eles, o gênero é um 

instrumento que fornece um suporte para a atividade, nas situações de comunicação, sendo, 

portanto, uma referência para os aprendizes. 

De acordo com Dolz e Schneuwly (2004), ao utilizar os gêneros como meios de 

articulação das práticas sociais da leitura e da escrita, a escola percebe o gênero como objeto de 

ensino e aprendizagem.  Para esses autores, o gênero trabalhado na escola é sempre uma variação 

do gênero de origem, pois o tratamento didático dos gêneros considera principalmente os 

contextos e as condições de produção dos discursos, assim eles são concebidos como formas de 

representação das realidades. 

A partir dessa compreensão, Dolz e Schneuwly (2004) orientam que, ao se trabalhar os 

gêneros na escola, os professores devem levar em conta que a sua introdução é resultado de uma 

decisão didática com fins na aprendizagem dos alunos, portanto devem compreender que: 

 

a) trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para melhor conhecê-lo ou 
apreciá-lo, para melhor saber compreendê-lo, para melhor produzi-lo na escola ou fora 
dela; e em segundo lugar, de desenvolver capacidades que ultrapassem os gêneros e que 
são transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes. (...) 
b) pelo fato de que o gênero funciona num outro lugar social diferente daquele em que 
foi originado, ele sofre, forçosamente uma transformação (DOLZ E SCHNEUWLY, 
2004, pp. 80-81). 

 
Com essa perspectiva do ensino dos gêneros na escola, Dolz e Schneuwly (op.cit.) 

defendem que devemos proporcionar aos alunos em todos os anos da sua escolaridade o contato 
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com textos da ordem do narrar, do relatar, do descrever ações, do expor e do argumentar. E para 

isso, é imprescindível que a escola, a partir da educação infantil, promova atividades que garanta 

aos alunos o acesso, o uso dos diversos gêneros textuais. 

Ainda no que se refere ao uso dos gêneros textuais, Bronckart (1999, citado por 

MENDONÇA, 2005, p.47) aponta: “A apropriação do gênero é um mecanismo fundamental de 

socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humana”. Diante disso, 

Bronckart sugere que a escola deva proporcionar aos alunos o maior contato possível com a 

diversidade de gêneros orais e escritos que circulam nas esferas: familiar ou pessoal, literária, 

midiática, jurídica e de entretenimento. 

É nesse sentido que Geraldi (1997a) nos chama a atenção e destaca que o essencial e 

específico da aula de Língua Portuguesa é o trabalho com o texto e de acordo com ele, a escola 

vem cada vez mais tendo como enfoque no trabalho com a língua o uso do texto.  

Mas Geraldi(1997b) mostra uma preocupação com as práticas de leitura que ocorrem na 

escola e alerta-nos para que elas não se tornem um “martírio” para os alunos. E ressalta: 

Podemos até nos questionar, como uma prática de leitura pode tornar-se algo pesaroso para o 

aluno? É simples responder, basta pensarmos na nossa condição enquanto alunos em que éramos 

obrigados a ler livros única e exclusivamente do interesse do professor, para responder questões 

de interpretação, fazer resumos, decorar poemas, escrevê-los em cadernos de poesias (sem saber 

com que finalidade), preencherem aquelas famosas fichas. De acordo com Geraldi(1997b) “ 

importa que o aluno adquira o gosto de ler por prazer, não em razão de cobranças 

escolares”(p.63). Ele salienta ainda que seja diversos os motivos que nos podem levar a leitura 

de textos. Segundo Geraldi (1997 a), podemos ir ao texto: 

 
� Em busca de uma resposta à pergunta que temos; 
� Para escutá-lo, ou seja, não para retirar dele a resposta a uma pergunta prévia, 
mas para usufruir de tudo que ele possa nos oferecer; 
� Nem para perguntar-lhe, nem para escutá-lo, mas para usá-lo na produção de 
outras obras, inclusive outros textos; 
� Sem perguntas formuladas previamente, sem querer ouvi-lo ou usá-lo, mas 
simplesmente para lê-los. 

 

Portanto, podemos perceber que o trabalho com textos segundo esse autor, serve a 

diferentes propósitos e como leitor nos questionamos: ler para quê, com que objetivos, para 

interagir com quem, por que motivo. Por esse viés Mendonça (2005, p.46) destaca: 
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Ninguém lê ou escreve no vazio, sem propósitos comunicativos, sem interlocutores, deslocado de uma situação de 
interação; as pessoas escrevem, lêem e/ou interagem por meio da escrita, guiadas por propósitos interacionais, 
desejando alcançar algum objetivo, inseridas em situações de comunicação.  
 

Segundo Cafieiro (2005), quando a leitura é tomada como atividade cognitiva, ela pode 

ser ensinada, ou seja, podemos ensinar estratégias que ajudam o leitor a ler melhor. Nesse 

sentido, é necessário o indivíduo compreender que a leitura é uma atividade também social e que 

pressupõe “a compreensão e a produção de sentido, de coerência, de lógica ou nexo realizado 

pelo leitor a partir da organização e do funcionamento social dos textos”  (CAFIEIRO, 2005, p. 

38). 

 Para que o indivíduo seja capaz de compreender um texto de forma autônoma, Solé 

(1998) explicita que ele pode contar com a ajuda de pessoas mais experientes que vão atuar 

como suporte. Isso implica dizer que a construção de conhecimentos dos alunos não se realiza de 

forma solitária, ou seja, “(...) essa construção não ocorre por acaso, mas em um contexto social, 

na interação com outros participantes” (TEBEROSKY; COLOMER, 2003, p. 77). 

Nessa perspectiva, a concepção construtivista dá sua contribuição, ao considerar o ensino 

como: 

Um processo conjunto, compartilhado, no qual o aluno, graças à ajuda que recebe do 
professor, pode mostrar-se progressivamente competente e autônomo na resolução de 
tarefas, na utilização de conceitos, na prática de determinadas atitudes e em numerosas 
questões. (SOLÉ; COLL, 2003, p. 22) 

 
A teoria construtivista defende o princípio de que as crianças ao chegarem à escola 

trazem uma bagagem de conhecimentos, portanto, elas não partem do zero, elas têm 

conhecimentos prévios construídos que devem ser valorizados, ou seja, deve-se a partir deles, 

criar pontes para as novas aprendizagens. Portanto, deve-se propiciar aos alunos oportunidades 

para que eles mobilizem e atualizem seus esquemas de conhecimentos anteriores, na perspectiva 

de se estabelecer relação com o novo conteúdo. Esses são conhecimentos que devem ser 

mobilizados antes e durante o processo de leitura, para que o aluno possa ter compreensão global 

do texto. Para Cafieiro (2005) os conhecimentos prévios são acumulados pelo indivíduo durante 

a sua existência, ela os define como: 

 

Conhecimentos lingüísticos ou de como funciona a língua; conhecimentos 
enciclopédicos ou conhecimentos de mundo, conhecimentos específicos sobre o assunto 
do texto que ele estiver lendo; conhecimentos sobre como funciona a comunicação e 
como funcionam os textos, sobre o gênero do texto, a situação em que o texto foi 
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escrito, o momento histórico que ele representa, a cultura que o gerou, entre outros 
(CAFIEIRO, 2005, p.34). 

 

Vislumbra-se, aqui, que o ensino da leitura, deve apontar principalmente, de acordo com 

Solé (1988), com a utilização das estratégias de leitura e estas dependem das condições do leitor, 

ou seja, o propósito que leva alguém a ler, ou mesmo o tempo disponível para a leitura, os 

gêneros dos textos. Solé enfatiza que o ensino de estratégias de leitura aos alunos, facilita o 

processo de interação entre o leitor e o texto. Nesse sentido a autora refere que: 

 

(...) um leitor ativo que compreende o que lê, deverá fazer algumas previsões com 
relação ao texto, como título, as ilustrações que às vezes acompanham as informações 
lidas pelo professor ou por outros alunos, construindo, com isso, o “material” que gera 
previsões ou antecipações sobre a leitura. Quando estas são encontradas no texto, a 
informação integra-se aos conhecimentos do leitor e a compreensão acontece (SOLÉ, 
1998, p. 116). 

 

Portanto, ao utilizar estratégias para compreensão de um texto, os indivíduos acionam 

conhecimentos prévios, fazem previsões, suposições, levantam hipóteses, realizam inferências, 

interagem constantemente com o texto e é isso, de acordo com Solé (1988) que nos torna leitores 

ativos. 

Solé (1998) ainda destaca que as estratégias para a compreensão dos textos, são 

conteúdos de ensino que precisam ser ensinadas e aprendidas, logo, ela deve estar presente 

durante o desenvolvimento de toda a atividade de leitura. Isso porque para ser um leitor 

autônomo significa aprender a partir dos textos. Sobre essa questão, Cafieiro (2005) refere que o 

leitor precisa de alguém que lhe ensine as estratégias, para que ele possa “processar com 

eficiência os textos, em busca de coerência”(p.35). 

Nesse sentido Solé(1998) destaca o significado de se trabalhar com o texto: 

 

Assumir o controle da própria leitura, regulá-la, implica ter um objetivo para ela, assim 
como poder gerar hipóteses sobre o conteúdo que se lê. Mediante as previsões, 
aventuramos o que pode suceder no texto; graças a sua verificação, através dos diversos 
indicadores existentes no texto, podemos construir uma interpretação, o 
compreendemos (SOLÉ, op.cit. p.27). 

 

 
Resgatando questões importantes sobre a escolarização da leitura, podemos dizer que a 

leitura é um processo cognitivo e social, e que esta deve ser ensinada na escola. E para os alunos 
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interpretarem os textos, eles usam conhecimentos de mundo simultaneamente com os conteúdos 

de ensino, como as estratégias de leitura que favorecem a interação do leitor com o autor do 

texto, a previsão e exploração de hipóteses, a produção de inferências, fazendo do ato de ler, um 

processo individual e autônomo, onde o indivíduo aciona seus conhecimentos prévios na 

perspectiva de construir novos conhecimentos.  

 

[...] quem lê deve ser capaz de interrogar-se sobre sua própria compreensão, estabelecer 
relações entre o que lê e o que faz parte do acervo pessoal, questionar seu conhecimento 
e modificá-lo, estabelecer generalizações que permitam transferir o que foi aprendido 
para outros contextos diferentes (SOLÈ, op.cit. p.72). 

 
 

Abertos a essa nova perspectiva do ensino da língua, os professores, segundo Antunes 

(2003), podem proporcionar aos aprendizes a leitura de textos autênticos, que tenham uma 

função comunicativa, um objetivo interativo e também que se oportunize na escola a leitura 

deleite, mediante a leitura do texto literário, do texto poético, das crônicas, sem cobranças, pelo 

simples prazer de ler.   Segundo Antunes (2003, p.71), esse tipo de leitura possibilita: 

 
A experiência gratuita do prazer estético, do ler pelo simples gosto de ler: Para admirar. 
Para deleitar-se com as idéias, com as imagens criadas, com o jeito bonito de dizer 
literalmente as coisas. Sem cobranças, sem a preocupação de qualquer prestação de 
contas posterior. Apenas sentindo e, muitas vezes, dizendo: “Que coisa bonita!”. 

 
 

Com relação à leitura por prazer, por entretenimento, muitos professores utilizam-se na 

sala de aula de textos que fazem parte da literatura infantil. Ao situar a importância da literatura, 

Abramovich (1989, p.17) enfatiza: 

 
(...) é ouvindo histórias que se pode sentir também emoções importantes, como a 
tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 
tranqüilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo que as narrativas 
provocam em quem as ouve – com toda a  amplitude, significância e verdade que cada 
uma delas fez ( ou não) brotar... Pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do 
imaginário. 

 
 

Podemos também dizer que a literatura pode fazer parte do imaginário social daqueles 

que a lêem, e pode fazê-los refletir sobre os seus valores, as formas de ser e estar no mundo, e 

sobre as diferenças existentes nas várias culturas, possibilitando ao leitor entender a vida, sua 

existência no mundo, questionando o significado do que está por trás das palavras. É nesse 

sentido que Lajolo (1997) ressalta ser a leitura uma prática circular e infinita, percorrendo um 
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trajeto como fonte de prazer, sabedoria à leitura do mundo, e destaca que “a leitura não esgota 

seu poder de sedução nos estreitos círculos da escola” (p.7). 

O encantamento por esse tipo de gênero (literário), segundo Antunes (2003), deve ser 

cultivado, estimulado e exercitado na escola, mas não como um pretexto para exercícios de 

ordem gramatical. Pois este tipo de atividade, ela ressalta, além de “matar toda a poesia do 

texto, porque nem a reconhece, favorece, no final, a que o aluno exercite a “competência” de 

formar frases soltas, o que, como se sabe, vai na direção oposta da textualidade” (p.73) .  

De acordo com Foucambert (1994, p. 17): 

 
O prazer da leitura não é algo que possa ensinar ou aprender; é algo que se possa 
despertar a partir de um trabalho que utilize a contextualização, a problematização e o 
apelo à emoção, criando os objetivos necessários para se ler um texto interagindo com 
ele. 

 
É a partir dessa perspectiva que Alves (2000) destaca a necessidade de a escola incentivar 

as crianças a gostarem de ler. 
 

Penso que, de tudo o que as escolas podem fazer com as crianças e os jovens, não há 
nada de maior importância que o ensino do prazer de ler. Todos falam na importância de 
alfabetizar (...). Mas isso, não basta (...) as escolas produzem anualmente milhares de 
pessoas com habilidade de ler, mas que, vida afora, não vão ler um livro se quer 
(ALVES, 2000, p.18). 

 
 

Rego (1988) destaca que antes da professora ler o texto para as crianças, ele precisa ser 

lido pela professora, para que possa saber se o vocabulário se adéqua, para ir construindo 

familiaridade com o texto, para ler com uma boa entonação, imprimindo o ritmo certo a 

narrativa, para que as crianças a o ouvirem a história percebam as marcas dos personagens, do 

enredo É nesse sentido que Antunes (2003, p. 84) ressalta que: 

 
Na realização da leitura em voz alta (quando for o caso) orientações como “ler 
pausadamente”, “ler com boa pronúncia”, “ler observando os sinais de pontuação”, e 
outras similares, sejam dadas não como valores em si mesmos, mas como recursos para 
que se facilite a compreensão do texto. 

 

Podemos dizer que essa proposta de se ler em voz alta para as crianças é uma atividade 

que faz sentido, porque ela ajuda a compreensão do texto, oportuniza a interação entre texto e 

leitor quando o professor provoca situações de levantamento de hipóteses e de inferência. 

Segundo Teberosky e Colomer (2003, p.86), “Escutar a leitura em voz alta é escutar linguagem, 

e isso ajuda a criança a desenvolver sua competência lingüística”. 
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Para Silva (1998), a leitura em voz alta pelo professor abre oportunidades para incentivar 

na criança o gosto pela leitura. Pois conforme expressa esse autor:  

 

Ninguém resiste a uma história bem contada ou mesmo a um texto informativo que seja 
estimulante e bem selecionado. Ao ouvir os textos lidos em voz alta, as crianças vão 
criando consciência dos aspectos da expressão escrita e, ao mesmo tempo, menor 
relutância para se auto-exprimirem (p. 98). 

 
 

Mas o autor supracitado também refere ser necessário criar um clima de relaxamento e 

descontração para a atividade de leitura. É preciso também, segundo ele, que o professor mostre 

sua apreciação sobre o texto lido e abra espaços de discussões, discorrendo sobre os autores, 

tema, ilustrações, enredo, para estimular, assim, o pensamento intuitivo e crítico da criança. Mas 

um aspecto importante é ressaltado pelo autor:  

 

A leitura em voz alta, seja ela feita pelo professor ou pelo estudante, deve ser preparada 
(ensaiada) previamente, na medida em que seus mecanismos são diferentes dos da 
leitura silenciosa. A conseqüência da não-preparação prévia poderá ser inibição e 
frustração da criança (SILVA, 1998, PP.99-100). 

 
 

Soma-se a essas idéias o que enfatiza Solé (1998, p.99) : “Para ler com eficácia em voz 

alta, se requer a compreensão do texto”. E também adverte ser necessário o leitor ter 

conhecimentos do texto, lendo-o silenciosamente antes de realizar a leitura em voz alta, porque 

senão esta deixa de ser uma atividade construtiva para tornar-se uma atividade desmotivante para 

o aluno. Portanto, ela orienta os professores para que preparem as crianças para a leitura em voz 

alta, permitindo que elas façam uma leitura individual e silenciosa, antes da oralidade. A autora 

justifica, ainda, que a leitura silenciosa é necessária para que o leitor tenha melhor compreensão 

do texto, pois a partir dela, ele se envolve no texto e vai realizando suas previsões, inferências, 

partindo dos conhecimentos  prévios de que dispõe. 

Silva (1998) sugere que após várias sessões de leitura em voz alta, o professor pode 

solicitar outras atividades aos alunos a partir do texto lido, como: dramatizações, teatro de 

bonecos ou de figuras, jogos de desafios com perguntas sobre o livro lido, caracterização de 

personagens vivendo seus sentimentos e emoções, produção de textos, ilustração de textos, 

registros de leituras, etc. O autor também explicita a importância da criança ler espontaneamente, 

selecionando seus textos, pois só assim ela se tornará independente, tornando-se uma leitora 

autônoma. 
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A leitura espontânea, pessoal e selecionada pela criança é de fundamental importância 
para a formação do hábito. Deve necessariamente existir abertura e oportunidade para 
que a criança leia livros de seu interesse. A escolha pessoal de livros deve ser 
incentivada, ainda  que o professor possa orientar, recomendar e até mesmo sugerir  
textos, quando solicitado ( SILVA,1998, p.108). 

 
 

A presença da leitura na escola deve ser marcada, além disso, pela exploração de outros 

textos, conforme citado anteriormente. Segundo Antunes (2003), é importante que o aluno 

perceba através desses textos “a multiplicidade de usos e funções a que a língua se presta, na 

variedade de situações em que acontece” (p.118). Nesse sentido, é fundamental que o professor 

explore com os alunos as características de cada gênero, para que eles possam perceber as 

finalidades de seu uso. 

De acordo com Mendonça (2005), há uma variedade de práticas de letramento que 

vivenciamos, dentro e fora da escola, com propósitos diversos: 

 

Lemos textos didáticos e verbetes para conhecer; escrevemos cartazes de apoio a 
trabalhos escolares para dar a conhecer; produzimos seminários orais pra levar outros a 
conhecer; lemos, reportagens e entrevistas para ficarmos informados; escrevemos 
notícias para informar; lemos romances e fábulas para entrar em contato com a nossa 
cultura e a de outros povos e fantasiar; escrevemos poemas e contos para nos 
expressarmos subjetivamente; (...) lemos mapas e instruções para resolvermos 
problemas; (...) e lemos também artigos de opinião e cartas do leitor, para criticar e, 
dessa forma, desenvolver posicionamento diante dos fatos e das idéias que circulam 
através dos textos (p. 45). 

 
Desse modo, podemos dizer que utilizamos uma variedade de gêneros para nos 

comunicarmos, nos instruirmos, para resolver problemas. E nesse sentido, podemos concordar 

com Bakhtin(1992) de que a escolha do gênero se guia em função da situação. Ele acredita que 

se não existissem os gêneros do discurso, nossa comunicação verbal seria quase impossível. Isso 

justifica a preocupação de Soares (2003b) em expor aos alunos uma variedade de gêneros 

textuais e portadores de textos, para que eles possam ter a compreensão das funções da escrita, 

em reais condições de uso, pois as práticas de letramento são um fenômeno existente na 

realidade.  

Entretanto, Ribeiro (2007, p. 30) destaca a importância de se desenvolver no leitor em 

formação “não apenas os sentidos do texto, mas também a manipulação do suporte em que a 

notícia, a reportagem, a charge ou o editorial estão. E não apenas no jornal, mas em outros 

suportes cuja manipulação seja parte do gesto de ler”. A autora também assinala que, na 
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maioria das vezes, o professor trabalha o texto do jornal, a notícia, a charge, a carta ao leitor, mas 

não trabalha o jornal como mecanismo, suporte de leitura, ensinado ao leitor a experiência de 

procurar, selecionar e achá-los; gestos estes necessários, que fazem parte do ato de ler com 

competência. Nessa perspectiva, ela ressalta: 

 

Se cabe à escola admitir os textos de circulação social, também lhe cabe mostrar seus 
usos tais como são na rua, na praça, nos postos públicos de acesso, nas bancas, e não 
desvirtuar seus usos montando protocolos inventados ou, pior ainda, deixando de 
mostrar os modos de acesso a eles, com toda a trajetória programada ou esperada para  
seu acesso (RIBEIRO, 2007, p.31). 

 
Sabemos que esse uso da leitura e escrita está interligado aos vários contextos: familiar, 

institucional e social que o indivíduo está inserido e neles a leitura não acontece de forma neutra, 

ela acontece no processo de interação entre os sujeitos em condições de afirmação, negociação, 

conflitos ou negação. Mas também sabemos das dificuldades que as escolas passam para terem 

diferentes suportes de leitura. Na maioria das vezes têm à mão somente os livros didáticos e estes 

são os que conduzem as tarefas de ensino. E estas tarefas, pelo menos nos livros didáticos de 

Língua Portuguesa, estão subordinadas, em grande parte, ao ensino da gramática. 

Travaglia (2004, p.54) valida essa afirmação ao dizer que nas escolas, 

 

o que se tem é um ensino que parece não ter, nenhuma razão ligada  à vida das pessoas, 
uma vez em que é um ensino em que se estrutura apenas na perspectiva formal de 
identificação e classificação de unidades e estruturas da língua, esquecendo quase por 
completo a outra parte da gramática que é a de funcionamento da língua em textos que 
produzem efeito(s) de sentido, permitindo a comunicação em  situações concretas de 
interação. 

 
Nesse cenário desenhado de reflexões sobre as atividades de leitura, o grande desafio que 

se coloca hoje é fazer com que na escola, a leitura não seja uma atividade sem objetivo, sem 

sentido. Pois no entendimento de Cafieiro (2005, p.56), “a escola não pode se omitir, não pode 

negar o seu papel de ensinar a ler textos, a ler o mundo. Por conseguinte, a escola não pode se 

omitir de ajudar seus alunos a se constituírem como cidadãos em suas interações, pelo uso da 

linguagem”. 

Nessa perspectiva, Frade (2006) refere sobre a importância de se organizar na escola os 

espaços de leitura e escrita, como o uso da biblioteca, da sala de leitura, dos suportes de leitura 

como os jornais e murais. Ela ressalta que estes são elementos importantes para que as crianças 

conheçam a finalidade da produção escrita. A autora destaca: 
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(...) o espaço de circulação e armazenamento dos textos é um eixo organizador do 
trabalho com crianças, porque permite construir sociabilidades importantes em torno da 
leitura e da escrita. Para usufruir da cultura escrita é preciso saber onde são guardados 
os textos e saber como funcionam os espaços de circulação da escrita. Acreditamos que 
os espaços e modos de escritas escolares não sejam “de mentira”, são autênticos e 
podem ser ainda mais valorizados quando percebemos as suas funções. Assim, a 
biblioteca de classe, a biblioteca escolar, os murais da sala  e dos corredores e pátios são 
muito importantes para dar sentido à comunicação escrita na escola. (FRADE, 2006, 
p.42). 

 
 

É nesse contexto que também nos preocupamos com os materiais de leitura oferecidos 

aos alunos – os livros didáticos, pois estes trarão os textos com suas respectivas atividades para 

serem desenvolvidas com os alunos.   

Ao fazer alusão ao uso do livro didático, Batista (1999) enfatiza que, para alguns alunos, 

este é, talvez, o único suporte que a escola oferece para desenvolver a leitura. Na concepção 

desse autor, o livro didático exerce o poder não somente de prescrições de um programa de 

ensino, mas também é “o veículo de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura”. 

Portanto, é necessário que o professor saiba fazer a sua escolha e uso, pois a presença do livro 

didático é, na maioria das vezes, marcante na sala de aula. Na opinião de Geraldi (1997) “uma 

vez adotado, o livro didático passa a conduzir o processo de ensino: de adotado passa a adotar 

o professor e os alunos”. E isso, segundo ele, é devido às condições de formação do professor. 

Soares (2002), ao fazer referência ao uso do livro didático, afirma que ele assume dois 

papéis na sala de aula – o ideal e o real: 

 
O ideal seria que o livro didático fosse apenas um apoio, mas não o roteiro do trabalho 
do professor. Na verdade isso dificilmente se concretiza, não por culpa do professor, 
mas (...) por culpa das condições de trabalho que eles têm hoje (...) é uma pessoa [ o 
professor] que não tem tempo para preparar aula, que não tem tempo de se atualizar. A 
conseqüência é que ele se apóia muito no livro didático. Idealmente, o livro didático 
deveria ser apenas um suporte, um apoio, mas na verdade ele realmente acaba sendo a 
diretriz básica do professor no seu ensino (p.02). 

 
No ensino da língua atual, deve-se promover uma articulação entre a leitura, a escrita, a 

oralidade e a análise lingüística e estas devem se dar em situações contextualizadas, utilizando-se 

textos  com circulação social. Por isso, é imprescindível que os livros didáticos dos nossos 

alunos sejam de boa qualidade.  Preocupados com essas questões, o Programa Nacional do Livro 

didático (PNLD) passou a avaliar os livros didáticos, definindo alguns critérios de ordem 
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conceitual e ideológica para aprovação de sua escolha. Com relação à “leitura” recomenda-se 

que o livro didático deve conter atividades de exploração do texto, à proficiência da leitura, 

encarando-a como uma situação efetiva de interlocução leitor/autor/texto, explorando as 

propriedades discursivas e textuais em jogo e contribuindo para a formação de um leitor crítico e 

literário.  

Rangel (2005) aponta que a escolha do LD deve levar em consideração os objetivos de 

ensino que a escola tem como proposta, mas que é necessário considerar também a formação do 

professor para lidar com esse instrumento, a sua criatividade pedagógica e principalmente se a 

escolha desse livro possibilita a promoção de uma aproximação adequada do aluno em relação 

ao objeto de ensino. 

Salientamos que o interesse, o envolvimento das crianças em práticas de leitura, 

dependerá do incentivo que é dado a estas atividades na escola. A criança precisa compreender 

que a leitura atende a diferentes propósitos e isso ela não aprende sozinha, as suas atitudes em 

relação à leitura serão decorrentes das situações vividas e estimuladas pelos adultos. Nesse 

sentido, o espaço da sala de aula deve ser um espaço de formação de leitores. “Um espaço, 

portanto, com muitas leituras. Leituras das crianças, leituras dos professores. Leituras Leitura 

de vários autores e com várias intenções. É com a leitura abundante da escrita do mundo que 

aprendemos a ler” (GOULART, 2006, p.94). Portanto, a leitura diária feita em voz alta pelo 

professor, a exploração de temas através da leitura de diferentes textos, em suportes diversos, o 

manuseio, o empréstimo de livros, a visita à biblioteca, são situações de leitura que possibilitam 

o envolvimento da criança em práticas efetivas de leitura e a formação do aluno como sujeito 

leitor. 

Algumas leituras e reflexões são importantes para que tenhamos a compreensão de como 

está sendo explorada a escolarização da leitura, a que proposta de ensino da língua ela está 

associada e em que contextos essa leitura acontece. Inquietas com estas questões traremos no 

próximo bloco algumas pesquisas sobre práticas de leitura no cotidiano escolar. 

 

3.3 Imagens de estudos e pesquisas sobre práticas de leitura 

 

“Ler é como deixar-se penetrar, digamos 
 espiritualmente, por uma substância que 

 tem a capacidade de formar a alma”. 



89 
 

                                          Jorge Larossa 
 

Pesquisa realizada por Micarello e Freitas (2002), buscou apreender as experiências de 

leitura e escrita na vida de crianças e adolescentes, tentando compreender o papel que esses 

instrumentos culturais desenvolvem em suas vidas. No processo de investigação, utilizaram a 

entrevista como meio de interlocução para ouvir as histórias das crianças e adolescentes sobre 

suas vivências cotidianas, seus gostos, seus hábitos de lazer, suas experiências dentro e fora da 

escola. Portanto o foco principal do trabalho de Micarello e Freitas (2002) é o de apreender como 

estes sujeitos estão construindo suas experiências com leitura e escrita na escola e como estão 

elaborando internamente os discursos da escola com relação a essas práticas. 

Segundo as autoras, o relato das crianças e adolescentes pesquisadas sobre suas 

experiências com leitura e escrita na escola, referem-se na grande maioria às atividades escolares 

nas quais o texto foi utilizado como meio para o estudo da gramática. Os entrevistados enfatizam 

o uso do texto para extrair os substantivos, sinônimos, antônimos, coletivos, dentre outros. Ao 

analisar a fala desses alunos nas entrevistas, as pesquisadoras perceberam que as atividades 

propostas não tinham sentido para eles, pois os conteúdos gramaticais foram tratados como um 

fim em si mesmo, numa linguagem abstrata, sem vida. E Micarello e Freitas (2002) enfatizam 

que “a dificuldade em produzir um sentido para o tipo de trabalho ao qual está exposto na 

escola leva o aluno a idéia de que desconhece a própria língua, idéia essa muitas vezes 

reforçada pelo discurso do professor” (p.112).  

As falas dos alunos expressam segundo as autoras, a necessidade da escola rever seu 

trabalho com a língua, pois quando a gramática se sobrepõe ao trabalho com 

 

uma linguagem viva e dinâmica acaba por afastar o aluno dos sentidos que a linguagem 
tem na vida de homens e mulheres reais, inscritos num momento histórico determinado, 
que tem seus processos de interação vão construindo a língua e os sentidos que lhe dão 
origem e que são produzidos por ela  (MICARELLO e FREITAS, 2002,p.112). 

 
 

Mesmo apontando as limitações do trabalho desenvolvido na escola a partir das falas dos 

alunos, Micarello e Freitas (2002) destacam terem percebido que a escola “constitui-se numa 

instância privilegiada de leitura e escrita na medida em que as crianças e adolescentes afirmam 

ler e escrever prioritariamente (ou exclusivamente) para ou na escola” (p.115).  Segundo as 

autoras, quando os sujeitos da pesquisa foram questionados sobre seus hábitos de leitura e 
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escrita, deixaram claro, que só realizam estas atividades na ou para a escola, mesmo que estas 

sejam atividades ligadas ao cotidiano, como leitura de livros e jornais, a escrita de cartas.  

Micarello e Freitas (2002) enfatizam que o resultado da pesquisa aponta que os trabalhos 

com textos realizado na escola fazem alusão ao aspecto mecânico, ritualístico e monológico. E 

também ressaltam que as práticas de leitura pontuadas pelos entrevistados são desprovidas de 

significação, são práticas que vão quebrando o texto em pedaços, para serem recitados pelos 

alunos seqüencialmente, afastando-os do significado do texto. Quanto a questão da produção 

escrita, o depoimentos dos alunos nas entrevistas revelam como um dever a ser cumprido, ou 

seja, se escreve na escola para: “ responder as perguntas feitas pelo professor em questionários 

e exercícios de interpretação; para fazer redações, cujo tema é dado pelo professor; para copiar 

do quadro; para confeccionar cartões de felicitações em data comemorativas, a pedido do 

professor; como castigo”(Micarello e Freitas, 2002, p.121). 

Esse ato de escrita prescrito pela escola, na opinião das pesquisadoras, significa conceber a 

escrita como um ato mecânico, desprovido de sentido e não como uma “atividade cultural 

complexa” que se compreende como “ forma de interação entre indivíduos social e  

historicamente determinados  e entre esses e o mundo”(p.122). Entretanto, Micarello e Freitas 

(2002) destacam que a fala dos entrevistados, também anunciam possibilidades de se romper 

com essa forma de escolarização da leitura e escrita, tornando-a uma atividade prazerosa. Nos 

depoimentos, os alunos  falam como pensam que deveria ser o trabalho da escrita e leitura na 

escola e salientam ser importante: Escolher o tema sobre o qual vai se escrever e ter também o 

tempo preciso para sua produção; ter oportunidade de estar em interação com os colegas no ato 

da produção escrita, trocando idéias e experiências; escolher com liberdade o que quer ler; 

expressar sua opinião sobre à leitura de modo criativo (fazendo desenhos, afixando comentários 

no mural) e não somente através do preenchimento de fichas ou provas; compartilhar suas 

opiniões sobre livros lidos com outros colegas; que se escolha livros interessantes, que tenham a 

ver com o cotidiano. 

A partir desses resultados da pesquisa, Micarello e Freitas (2002) perceberam que os 

sujeitos entrevistados “reivindicam a substituição do sentido escolar dado à leitura e à escrita 

por um sentido pessoal para as mesmas” (p.123). E ressaltam ser necessário, que a escola, no 

trabalho com leitura e escrita com crianças da contemporaneidade esteja atenta ao “modo como o 

aluno da atualidade estrutura sua subjetividade a partir dos estímulos aos quais está exposto no 
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seu dia-a-dia” (p.123). Essas seriam condições, segundo as autoras, para que a escrita e a leitura 

se tornassem na escola, atividades com produção de sentidos, influenciando a formação de 

leitores e escritores para além dos muros da escola. 

A pesquisa de Micarello e Freitas (2002) vem nos mostrar algumas limitações do trabalho 

com a leitura na escola, mas também aponta possibilidades indicadas pelos alunos, para 

manterem uma relação significativa com a leitura a partir de uma prática pedagógica que não se 

restrinja apenas aos aspectos informativos do texto. 

Pesquisa realizada por Monteiro (2004) analisa práticas de leitura desenvolvidas na 

educação infantil, especificamente no que diz respeito à literatura infantil. A autora busca 

perceber como é abordada a leitura de textos infantis em escolas da Rede Pública Estadual e 

Municipal de Garanhuns – PE, ou seja, ela procura apreender se as práticas de leitura de 

professores e alunos acontecem pelo prazer de ler, ou se a leitura é abordada de forma restrita e 

direcionada somente ao cumprimento de tarefas do livro. 

Uma outra questão investigada no trabalho de Monteiro (2004) refere-se as experiências 

de leitura dos professores, isto é, ela analisa em que medida as práticas de leitura das professoras 

da educação infantil são marcadas por suas experiências pessoais de leitura. 

A referida pesquisadora conduziu este estudo investigativo, realizando entrevistas e 

observando a prática de seis professoras que ensinam nas turmas da educação infantil. A partir 

das entrevistas, a pesquisadora buscou perceber as práticas de leitura das professoras, ou seja, o 

que elas liam na sala de aula; se havia leitura de textos  de literatura infantil; como os textos 

eram lidos e com que objetivos; se desenvolviam alguma atividade após a leitura de livros de 

literatura infantil. 

Em entrevista, as professoras pesquisadas mencionaram ler diversos textos clássicos da 

literatura infantil em suas aulas. Na perspectiva de se ter melhor compreensão sobre as falas das 

professoras em relação as suas práticas de leitura da literatura infantil, Monteiro (2004) observou 

dois dias de aula de cada professora, buscando averiguar de fato: O que era lido? Para que se 

fazia a leitura? Como se fazia a leitura? 

Os resultados encontrados na pesquisa de Monteiro (2004) indicaram que, embora as 

professoras afirmassem ler para seus alunos diferentes clássicos da literatura infantil, as 

observações de suas aulas comprovaram que esse tipo de leitura era pouco freqüente ou ausente. 

E, segundo a pesquisadora, esse fato não estava condicionado a dificuldade de acesso a esses 
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livros, pois as escolas de  atuação dessas professoras, possui bibliotecas e salas de leitura com 

um bom acervo de livros de literatura infantil. Mas Monteiro (2004) enfatiza que não basta a 

disponibilidade desses livros na escola; “é necessário que os professores percebam a 

importância da leitura dos mesmos na Educação Infantil” (p.141). 

Assim, Monteiro (2004) destaca a necessidade dos professores nos processos de 

formação inicial e continuada ser estimulados a desenvolverem um trabalho em que sejam 

mediadores na formação de leitores, incentivando na sua prática do dia-a-dia o gosto pela leitura. 

Em relação às experiências de leitura das professoras e suas práticas de ensino, Monteiro 

(2004) percebeu que as docentes pesquisadas, em sua maioria, tiveram contatos com diferentes 

gêneros textuais no período da infância, porém com formas diferentes de convivência com esses 

gêneros. A autora chama a atenção para o fato de ter percebido na análise das entrevistas, que as 

professoras que só tiveram experiências com as histórias contadas, priorizavam essa prática na 

sua sala de aula ao invés de lerem o texto. Mas isso também pode significar segundo a autora, a 

existência de uma crença pedagógica de que as crianças da educação infantil compreendem mais 

as histórias, se elas forem contadas.  

De acordo com Monteiro (2004), algumas professoras que mencionaram terem contatos 

constantes com a literatura infantil, desde a infância até os dias atuais, tanto na escola, como fora 

dela, têm oportunizado essas práticas as crianças. Porém, mesmo destacando a importância das 

experiências de leitura das professoras para o desenvolvimento de sua prática docente, Monteiro 

(2004) enfatiza que esse fator não é determinante, pois foi também evidenciado na pesquisa que 

há professoras que têm uma boa relação com a leitura fora do espaço escolar, entretanto, não 

desenvolve esse gosto, essa prática no cotidiano de suas salas de aula. Assim, Monteiro (2004) 

expõe que outros aspectos podem influenciar as práticas de leitura dessas professoras, como, por 

exemplo, a concepção de escola, de alfabetização, de criança, do que é ensinar, aprender, etc. 

Monteiro (2004), também destaca ter percebido durante esse processo investigativo, que 

as práticas de leitura desenvolvidas pelas professoras “não tiveram uma relação direta com o 

nível de formação dessas professoras no sentido de que aquelas com grau de formação mais 

elevado desenvolveriam práticas mais condizentes com as orientações atuais da área”(p.142). E 

ressalta que as professoras graduadas, pelo fato de as crianças ainda não estarem alfabetizadas, 

preferiam contar as histórias a fazer a leitura para elas, achando assim, que teriam maior 

compreensão do texto. Outras professoras mencionaram a leitura de livros infantis para deixar os 
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alunos calmos e disciplinados. Somente uma professora mencionou que realizava leituras com o 

objetivo de “desenvolver o gosto/prazer pelo ato de ler”(p.143). 

È importante ressaltar que os resultados da pesquisa de Monteiro (2004) apontam que as 

práticas de leitura, nos seus diferentes gêneros, exercidas pelas professoras da escola Estadual 

são mais contextualizadas e que elas acontecem a partir de um planejamento conjunto, que 

objetiva trabalhar a leitura nas diversas situações em que ela se insere a partir da vivência de 

projetos didáticos. Monteiro (2004) chama a atenção para o fato das práticas de leitura dessas 

professoras terem sido construídas nos diversos espaços, sejam eles, escolares ou não, mas, 

também elas são influenciadas nos processos de formação continuada, conforme revela duas 

docentes da escola estadual em entrevista com a pesquisadora. Assim, a autora refere que “a 

formação em serviço e o desenvolvimento de um planejamento coletivo na escola, com ênfase na 

realização de projetos didáticos, são aspectos que contribuem para uma prática de 

alfabetização na perspectiva do letramento, com relevo na formação do leitor” (p.144). 

Oliveira (2008), em seu estudo sobre concepções e práticas escolares de leitura, buscou 

analisar as concepções de leitura de professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental 

(2ºciclo) da Rede pública Municipal de Recife-PE e verificar as possíveis relações entre as 

concepções e as práticas de leitura por elas desenvolvidas, refletindo também sobre o papel do 

professor enquanto mediador de situações de leitura que visem à formação do leitor crítico e 

fluente. Como metodologia de trabalho, a pesquisadora fez observações da prática docente de 

duas professoras e utilizou também os instrumentos da entrevista e do questionário para 

investigar os discursos das professoras sobre as concepções e práticas de leitura e confrontá-los 

em relação às suas práticas docentes. 

Segundo Oliveira (2008), as aulas das professoras são dirigidas por planos de trabalho que 

orienta o desenvolvimento de sua prática. Foi percebido durante as observações que as 

professoras utilizam uma variedade de gêneros textuais e que estes gêneros eram escolhidos a 

partir de um contexto que fizesse parte do projeto didático que estavam trabalhando. Outro 

aspecto revelado na pesquisa é que as professoras realizavam a leitura e interpretação de texto 

semanalmente e elas mostraram-se muito conscientes sobre a importância do trabalho com a 

leitura para formação do leitor, oportunizando aos alunos não somente a leitura de textos do livro 

didático, mas explorando uma variedade de gêneros para trabalhar as especificidades do projeto 

didático que estava sendo desenvolvido, ou seja, as professoras elegem o gênero em função da 
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possibilidade de articulá-lo com as temáticas dos projetos vivenciados em sala de aula e cria, 

assim, oportunidades de se trabalhar a intertextualidade. 

Oliveira (2008) também destaca que diversas competências de leitura foram evidenciadas 

na prática das professoras observadas, dentre elas, a compreensão dos diferentes usos e 

finalidades sociais da leitura/escrita; o reconhecimento e a caracterização dos diferentes tipos de 

textos e seus suportes; o estabelecimento das relações do texto com fatos já conhecidos e os 

contextualizadores do texto. A autora explicita que as professora utilizam diferentes 

procedimentos de leitura, tais como, a leitura silenciosa, compartilhada ou coletiva e buscam 

sempre envolver os alunos nesses momentos, estimulando-os a levantarem hipóteses sobre o 

sentido do texto, a emitirem opinião. 

Os resultados da pesquisa apontam indícios de que as professoras desenvolvem uma 

prática reflexiva em relação ao ensino da leitura e o exercício dessa prática na opinião de 

Oliveira (2008) está atrelada as concepções e ao significado da leitura para essas professoras. Ao 

analisar as concepções de leitura expostas pelas professoras, Oliveira (2008) refere que  elas 

apresentam uma concepção de ensino da língua como uma forma de interação e as professoras 

tomam a leitura em seu sentido amplo e fazem referência a aspectos fundamentais da 

compreensão, “como argumentação e inferência, que são fatores decisivos para o processo de 

compreensão leitora e expansão de sentidos” (p.160). Assim, as professoras pesquisadas estão 

sempre reafirmando que o ato de ler está vinculado ao contexto no qual os discursos são 

produzidos. 

Os achados da pesquisa de Oliveira (2008) destacam que as professoras observadas vêm 

desenvolvendo ações produtivas, na busca de formar um leitor crítico e proficiente, mostrando 

indícios de um saber renovado. Portanto, foi possível identificar, através das análises alguns 

pontos importantes:  

� os alunos apresentam maior facilidade de compreender o que lêem e, 

conseqüentemente, de argumentar sobre os temas trabalhados nas 

atividades de leitura por vivenciarem uma prática pedagógica que 

valoriza a reflexão e o diálogo; 

� existe uma grande diversidade de objetivos de leitura na escola; 
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� são explorados, ainda que isso precise acontecer de forma mais sistemática 

e intencional, os diferentes gêneros textuais necessários à formação do 

leitor crítico/proficiente; 

� pratica-se comumente a leitura enquanto construção e multiplicação de 

sentidos dos textos, sendo bem explorados seus aspectos textuais e 

discursivos; 

� existe diversidade de estratégias didáticas em relação à leitura dos 

diferentes textos, os quais são seguidos de questões orais e escritas sobre 

os temas trabalhados; 

� a leitura é uma atividade realizada de forma integrada aos projetos 

desenvolvidos pela/na própria escola (OLIVEIRA, 2008, p.204). 

 

No arcabouço teórico deste trabalho, nos estudos e pesquisas apresentados, vislumbramos 

possibilidades da escola investir numa proposta de leitura com produção de sentidos, que 

influencie fortemente a formação de leitores, criando estratégias de interpretação do texto, de 

reflexão crítica, em um processo dialógico entre professor e aluno. Assim, a formação de um 

leitor autônomo, crítico, exige uma escola aberta, que conheça as novas práticas sociais de leitura 

que emergem na sociedade. E acreditamos que para essa tarefa ser empreendida precisa de um 

professor que seja mediador desse processo, proporcionando meios para que os alunos tenham 

uma relação significativa com a leitura. É nesse sentido que Geraldi (1991) considera que ser 

professor já não pode ser mais o que assume o exercício da gerência da sala de aula. 

  

É ser do aluno um interlocutor ou mediador entre o objeto de estudos (no caso o texto) e 
a aprendizagem que se vai concretizando nas atividades de sala de aula. Cada um sendo 
um outro, portanto uma possível medida, os confrontos dos pontos de vista fazem da 
sala de aula um lugar de produção de sentidos.[...] Os percalços da interlocução, os 
acontecimentos interativos, passam a comandar a reflexão que fazem, aqui e agora, na 
sala de aula, os sujeitos que estudam e aprendem juntos. (GERALDI, 1997a, p. 112). 

 
 

É interessante saber como se dá a construção desse professor mediador das práticas de 

leitura, que relação ele tem com a leitura, como ele interage com o aluno, que saberes são 

necessários para que ele se constitua e se seu processo de formação continuada tem contribuído 

para a formação do aluno leitor. Essas são questões que procuramos entender ao analisar práticas 
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de leituras de professores participantes de um processo de formação continuada do Programa 

Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem. 
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4  O COTEXTO DA PESQUISA: Aspectos Metodológicos 

 
 

“O conhecimento se faz a custo de muitas tentativas e da incidência de muitos feixes de luz, multiplicando os pontos 
de vista diferentes.  A incidência de um único feixe de luz não é suficiente para iluminar um objeto. (...) A incidência 
a partir de outros pontos de vista e de outras intensidades luminosas vai dando formas mais definidas ao objeto, vai 
construindo um objeto que lhe é próprio”. 
                                               
                                                                              Limoeiro Cardoso. 
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Assumimos o interesse pelo objeto de estudo investigado por se tratar de uma temática 

que vem sendo discutida nas duas últimas décadas, com bastante ênfase no campo educacional. 

Formação de professores e prática docente! Que contribuições, avanços, limites, dificuldades se 

interpõe nesses dois processos distintos, mas indissociáveis? Essas são questões que nos 

inquietam e nos faz pensar em pesquisa. 

Essa temática pertence a um campo vasto e complexo, porém motivador e desafiante. 

Mas para se efetivar numa pesquisa, foi preciso fazer escolhas, firmar recortes, definir campo, 

procedimentos e estratégias. Essa foi uma etapa difícil. Pensar no como fazer para obtermos as 

respostas que buscamos.  O nosso primeiro caminho já havia sido definido no tatear dessa 

pesquisa, ou seja, o processo de formação ao qual almejávamos dialogar com a prática – O Pró-

Letramento: Alfabetização e Linguagem, um programa de formação continuada, instituído pelo 

MEC, coordenado pelo CEEL (UFPE) para atender os professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Partindo das nossas inquietações iniciais, buscamos perceber em que medida o Programa 

de Formação Continuada Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem contribuiu para a melhoria 

das práticas dos professores participantes em relação ao ensino da leitura. 

Objetivando a obtenção das respostas a estas indagações, realizamos uma pesquisa de 

caráter qualitativo, que foi desenvolvida durante o segundo semestre do ano letivo de 2008. Para 

a compreensão das implicações do processo da formação continuada do programa pró-letramento 

na prática do ensino da leitura dos professores, destacamos os seguintes aspectos observados no 

estudo: 

  

� A Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudo/Tutores no Programa 

Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem; 

� Os fascículos que serviram de material de estudo, de fundamentação teórica nessa 

formação; 

� A Formação Continuada dos Professores de Escada, no Programa Pró-Letramento; 

� A Prática Docente de dois professores participantes do processo de Formação Continuada 

do Programa Pró-Letramento no município de Escada. 
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A intenção metodológica dessa pesquisa foi possibilitar a multiplicidade de olhares sobre 

o objeto de estudo, garantindo, assim, um aprofundamento maior da realidade. Sendo uma 

pesquisa social de natureza qualitativa, consideramos que todos os procedimentos e instrumentos 

vêm constituir dados em potencial para a explicação da pesquisa em foco. Nesse sentido, Bogdan 

e Biklen (1994, p 287) nos dizem: 

 
A abordagem qualitativa requer que os investigadores desenvolvam empatia para com 
as pessoas que fazem parte do estudo e que façam esforços concentrados para 
compreender vários pontos de vista. O objetivo não é o de juízo de valor, mas antes, o 
de compreender o mundo dos sujeitos e determinar como e com que critérios eles o 
julgam. 

 
Para Chizzotti (2001, p.83), “/a pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam 

da pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas 

adequadas para intervir nos problemas que identificam”. Podemos então afirmar que, neste tipo 

de pesquisa, é imprescindível dar voz aos professores investigados, perceber suas crenças, 

aspirações, dúvidas, certezas, seus saberes de experiência e de formação, pois, só assim, 

estaremos divulgando o resultado de um trabalho, vendo o professor como sujeito que produz 

conhecimentos. 

Desse modo, neste trabalho de pesquisa, daremos ênfase à metodologia dialética, pois de 

acordo com Demo (1985, pp. 86-100), esta é uma metodologia específica das ciências sociais, 

porque é mais fecunda para analisar os fenômenos históricos. Segundo esse autor, a abordagem 

dialética privilegia a contradição, o conflito e o consenso, a transição da mudança, o movimento 

histórico e a totalidade. 

Minayo (2000, p.65) comenta que, na perspectiva marxista, a dialética representa o 

método de abordagem do real. Ela se esforça para entender o processo histórico em seu 

dinamismo, provisoriedade e transformação. Partindo desse pressuposto, Vygotsky (1991) vê o 

pensamento marxista como uma valiosa fonte científica. Ele percebe nos métodos e princípios do 

materialismo dialético uma metodologia de trabalho que tem como ponto central, “que todos os 

fenômenos sejam estudados como processo em movimento e mudança” (p. 7). 

Essa abordagem leva necessariamente a concepção de que, na pesquisa social, a dialética 

melhor responde às necessidades metodológicas, pois vincula a teoria à prática, ou seja, se 

expressa no fato de que “a realidade informa à teoria que por sua vez a antecede, permite 
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percebê-la, formulá-la, dar conta dela, fazendo-a distinta, num processo sem fim de 

distanciamento e aproximação” (MINAYO, 2000, p.92). 

A partir desse cenário, essa pesquisa buscou trabalhar com uma diversidade de 

informações e estratégias, que foram pertinentes para analisar os problemas suscitados em suas 

várias dimensões. Por isso, optamos por utilizar, como instrumentos metodológicos: o 

questionário, a entrevista semi-estruturada, a observação e a análise documental.  

Ao elencar esses instrumentos metodológicos, houve um interesse em considerar a 

importância de todos os dados da realidade e também uma preocupação em  valorizar  todo o 

processo, e não apenas o produto da pesquisa.  Nesse aspecto, partilhamos com as idéias de 

Lüdke (1986, p.12) quando assevera que “[...] o interesse do pesquisador ao estudar um 

determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas 

interações cotidianas”. 

Neste contexto, é importante salientar que o pesquisador das ciências sociais não é 

neutro, mas está imbuído de crenças, valores, conflitos, sentimentos, opiniões e pré-concepções. 

No entanto, ele deve ser capaz de ter uma visão crítica e ética de seu trabalho, buscando aplicar 

com eficiência métodos e técnicas no seu processo de estudo, de coleta e tratamento de dados. 

Situaremos a seguir o nosso campo de pesquisa, os sujeitos participantes e o modo como 

conduzimos a aplicação dos procedimentos e instrumentos no trabalho de campo. 

 

4.1 Os sujeitos da pesquisa e os campos de estudo 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa contou com a participação de diferentes sujeitos, 

conforme o campo de observação. Inicialmente, os sujeitos que tomaram parte dessa pesquisa 

foram as educadoras, que participaram da Formação do Programa Pró-Letramento: Alfabetização 

e Linguagem, na função de “Orientadoras de Estudo” (tutoras). Outros sujeitos participantes 

foram as professoras do município da Escada que partilharam também desse processo de 

formação, na condição de alunas do curso. 

A formação inicial das tutoras ocorreu no segundo semestre de 2008, contando com a 

participação inicial de 34 municípios de Pernambuco. Nosso interesse em acompanhar esse 

processo de formação se deve ao fato de que foram as orientadoras de estudo (tutoras) que 

conduziram todo o processo de formação com os professores municipais. Portanto, foi de 
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extrema importância participar desse processo, para percebermos a dinâmica da formação, o 

envolvimento dos participantes e, principalmente, observarmos qual o enfoque que foi dado ao 

ensino da leitura (nosso objeto de estudo) nesse processo de formação. Esse grupo participante 

foi dividido em duas turmas (A e B). Nós acompanhamos o processo de formação da turma A. 

 

4.2  Por que a turma A do Programa de Formação de Orientadores de Estudo? 

 

Optamos por desenvolver a pesquisa na turma A, porque a mesma estava composta por 

alguns municípios mais próximos da cidade de Recife, o que nos possibilitaria melhor facilidade 

de acesso ao campo. Na turma A, houve um quantitativo de 17 participantes, representando os 

municípios de Agrestina, Altinho, Amaraji, Araçoiaba, Belém de Maria, Bodocó, Bom Jardim, 

Bom Conselho, Brejão, Canhotinho, Camaragibe, Escada, Iati, Iguaraci, Toritama. Participaram 

das entrevistas e questionários apenas 15 professoras tutoras. Apresentamos a seguir um 

panorama do perfil dessas orientadoras de estudo. 

 

Tabela 1- Perfil das Orientadoras de Estudo/ Tutoras15 

Formação Escolar 

Nível Superior Letras Pedagogia Biologia 
História 
Geografia 

Especialização 

15 05 07 03 10 
Tempo de Serviço Função atual que exerce 

01 a 5 anos 06 a 12 anos 13 a 25 anos Professora Coordenadora 

05 05 05 07 08 

 

A tabela 01 nos mostra que 100% das tutoras participantes desse processo de formação 

possuem nível superior, sendo que deste total, temos uma margem de 33% que cursaram Letras, 

47 % cursaram Pedagogia e 20 % cursaram as licenciaturas de História, Geografia e Biologia. 

Desse grupo, temos cerca de 67% ( 10 tutoras) que ampliaram seus estudos, realizando cursos de 

especialização. Dessa forma, esses dados confirmam a pesquisa de Silva (2002), quando faz 

referência ao interesse dos professores em continuar estudando, em busca do seu 

                                                 
15 Utilizaremos o gênero feminino por não termos  nessa turma nenhuma figura do gênero masculino e também 
usaremos o termo tutora, porque o programa utiliza a nomenclatura orientadora de estudos ou tutora, mas a ênfase 
dada na formação que participamos foi no  segundo termo (tutora). 
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aperfeiçoamento pessoal e profissional, mesmo com seus recursos próprios.  Quanto ao tempo de 

serviço das tutoras participantes, observamos que variam entre 05 e 25 anos e que as mesmas 

exercem atualmente a função de professora ou de coordenadora. 

Salientamos que para analisar os dados dessa etapa da pesquisa, mantemos sigilo quanto 

ao nome das orientadoras de estudo (tutoras) e nos referimos a elas por letras do nosso alfabeto. 

 

 

4.3  Por que acompanhar a orientadora de estudo do município da Escada? 

 

 Durante o 1º módulo do processo de formação dos orientadores de estudo, fomos 

observando através das falas das tutoras, suas experiências, seu conhecimento sobre os temas 

enfocados e seu envolvimento nesse processo. Utilizamos então como critérios para escolha do 

município campo de estudo dessa pesquisa:  

 

� A participação ativa do orientador de estudo no 1º Módulo de formação do Programa Pró-

Letramento; 

� A experiência da tutora na função de formadora; 

� Os conhecimentos e interesses expostos pela tutora sobre a temática alfabetização e 

letramento; 

� A proximidade com o município de Recife; 

� O interesse em participar de um projeto de pesquisa. 

 

Dentre esses critérios apontados, o município da Escada foi contemplado como lócus para 

o desenvolvimento da nossa pesquisa. Esse município localiza-se na zona da mata sul do estado 

de Pernambuco e possui uma extensão territorial de 347 km2. 

 A sua rede de ensino contempla, aproximadamente, 640 docentes atuando no Ensino 

Fundamental, 190 professores no Ensino Médio e 120 na Educação Infantil. Atende a uma 

clientela estimada em 17.044 alunos, nos diversos níveis de ensino, sendo 2.424 alunos na 

Educação Infantil, 12.120 no Ensino Fundamental e 2500 alunos no Ensino Médio. 
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4.4  As professoras participantes do Programa Pró-Letramento do município da Escada 

 

Participaram desse processo de formação o quantitativo inicial de 18 professoras, todas 

com vínculo efetivo na Rede Municipal de Ensino da Escada. Apresentamos, a seguir, o perfil 

dessas professoras participantes da formação do Pró-Letramento: Alfabetização e Linguagem. 

Salientamos que, para manter a identidade das professoras na análise dos dados, utilizamos 

nomes fictícios de flores. 

Tabela 2 – Perfil das Professoras da Escada 

Professoras Escolaridade Idade Tempo 
de 

serviço 

Série 
que 

ensina 
Magistério Graduação Pós 

Graduação Sim ão Andamento 
Hortência X 

 
_ _ X _ 32 16 

anos 
3ª 

Dália X 
 

_ _ X _ 38 14 
anos 

4ª 

Orquídea X 
 

_ _ X _ 43 22 
anos 

3ª 

Girassol X X _ _ _ 37 14 
anos 

3ºano 
do 

1ºCiclo 
Jasmim X 

 
X _ _ X 41 15 

anos 
2ª 

Violeta X X _ _ _ 39 10 
anos 

3ª 

Margarida X X _ _ X 49 25 
anos 

2ºano 
do 

1ºciclo 
Lisianto X X _ _ _ 44 13 

anos 
2ºano 
do 

1º ciclo 
Flor do 
Campo 

X _ X _ _ 41 22 
anos 

3ª 

Crisântemo X 
 

X _ _ X 38 17 
anos 

4ª 

Begônia X 
 

_ _ X _ 36 14 
anos 

2ª 

Estrelítzias X 
 

_ _ X _ 43 23 
anos 

2ª 

Gérbera X X _ _ _ 38 16 
anos 

1ºano 
do 

2º ciclo 
Papoula X _ _ X _ 46 19 

anos 
2ºano 
do 

1º ciclo 
Helicônias X _ X _ _ 57 22 2ºano 
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anos do 
1º ciclo 

Flor de 
Júpiter 

X X _ _ _ 47 20 
anos 

2ª 

Alstroméria X X _ _ X 37 17 
anos 

1ºano 
do 

1ºciclo 
Gradíolo X X _ _ _ 45 26 

Anos 
1º ano 
do 

1º ciclo 
 

Analisando a tabela 02, podemos observar que 100% das professoras possuem o curso 

normal médio (magistério), uma exigência mínima da LDB, para lecionar as turmas da Educação 

Infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental. É importante observar que um número 

expressivo das professoras participantes dessa formação possui nível universitário (62%) e que 

30% destas professoras estão com o curso superior em andamento. Portanto, temos apenas duas 

professoras que não cursaram ou ainda não estão cursando a universidade (8%). E deste 

percentual (18 professoras), cerca de 13% concluíram a especialização. 

Um outro dado interessante, que também foi percebido, diz respeito ao tempo de serviço 

na profissão. Assim notamos que as professoras em formação não estão no seu início de carreira. 

Temos sete professoras com o tempo de serviço entre 20 e 26 anos (34%), seis professoras, entre 

15 a 19 anos (30%) e cinco professoras que variam o tempo de ensino entre 10 e 14 anos (36%). 

O que podemos concluir com esses dados é que não importa a idade, o tempo de serviço, para o 

profissional da educação continuar  estudando, buscando cada vez mais se atualizar, para que 

possa melhorar sua competência profissional. 

Um dado relevante e observado nessa coleta refere-se à participação espontânea dessas 

professoras nesse processo de formação. Essa é uma característica importante que demonstra o 

interesse dessas profissionais em educação, em procurar se manter atualizadas sobre as questões 

atuais que envolvem o ensino e a aprendizagem da língua.  

 

4.5 Quem eram as professoras municipais da Escada que observamos a prática docente? 

 

Participaram dessa etapa da pesquisa, duas professoras das séries iniciais do Ensino 

Fundamental. Na escolha das professoras, foram considerados os seguintes critérios: 

 



105 
 

� Estar participando da Formação Continuada do Programa Pró-letramento Alfabetização e 

Linguagem no ano letivo de 2008; 

� Ser professor em exercício das turmas do 1º ou 2º ciclo do Ensino Fundamental; 

� Ter no mínimo quatro anos de experiência na docência, nas turmas do 1º ou 2º ciclo do 

Ensino Fundamental; 

� Ser indicada pelo professor tutor/coordenador, por ser um professora assídua, 

comprometida com sua prática docente; 

� Demonstrar interesse em participar do projeto de pesquisa. 

                   

  Ciente destes critérios, a tutora da rede de educação do município da Escada, indicou as 

professoras Orquídea e Dália para observarmos sua prática docente antes / durante e após o 

processo de formação continuada do Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem. 

 

4.6 Perfis das escolas e turmas observadas 

 

Atuamos em duas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino da Escada e a escolha 

dessas escolas esteve condicionada aos critérios de escolha das professoras das quais observamos 

a prática docente. Dessa forma, investigamos a prática docente das professoras Orquídea e Dália 

nas respectivas escolas que atuavam. 

A escola, na qual faz parte a professora Orquídea, situa-se em um bairro populoso do 

centro da cidade, composto de classe média. Entretanto, a clientela da escola é formada por 

alunos que não apresentam esse nível social.  

A referida escola atende aos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental e também 

aos alunos que cursam de 5ª a 8ª série. A escola funciona em quatro turnos (manhã, 

intermediário, vespertino e noite), sendo que à noite atende aos alunos da educação de jovens e 

adultos.  A escola compreende aproximadamente 650 alunos e 34 funcionários. 

A estrutura da escola é formada por 8 salas de aulas, uma secretaria, uma diretoria, uma 

cozinha, uma sala de professores, um banheiro para os professores, banheiros femininos e 

banheiros masculinos, uma quadra esportiva. A escola não dispõe de biblioteca escolar. 

Quanto à turma da professora Orquídea, esta era composta por 25 alunos, com faixa 

etária entre 08 a 11 anos e cursavam a 3ª série do Ensino Fundamental. Os aprendizes tinham 
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uma boa relação afetiva com a professora, mostravam-se sempre atentos à exposição das aulas.  

A professora aparentava ter conhecimento das dificuldades e avanços de cada aluno e procurava 

se inteirar dos seus problemas familiares e sociais. 

Com relação à escola que a professora Dália ensina, esta se situa numa área periférica da 

cidade e atende à clientela do próprio bairro. A escola funciona nos três turnos (manhã, tarde e 

noite) e tem cerca de 800 alunos cursando o Ensino Fundamental (1ª a 8ª série) e compreende 

também a modalidade de educação de jovens e adultos. Há um quantitativo aproximado de 45 

funcionários. 

Em termos de estrutura física, podemos dizer que é uma escola arejada, pois se localiza 

num dos pontos altos da cidade, possuindo 10 salas de aulas amplas, uma diretoria/secretaria 

(bem pequena), uma biblioteca (em estado precário), uma cozinha, banheiros para professores e 

banheiros para alunos e alunas, uma excelente área ao redor de toda a escola e um pequeno pátio. 

Quanto à sala de aula da professora Dália, era uma turma de 4ª série, com o quantitativo 

de 25 alunos, na faixa etária entre 09 e 15 anos. Embora a professora aparentasse uma postura 

rígida, mantinha uma boa relação com os alunos, preocupando-se sempre com suas 

aprendizagens e histórias de vida. 

 
4.7 Instrumentos e Procedimentos da Pesquisa: 

 
Conforme exposto anteriormente, essa pesquisa contou com o uso dos instrumentos: 

Questionário, entrevista semi-estruturada, observação e análise documental. Circunscrevemos a 

seguir a forma como aplicamos esses instrumentos. 

 
4.8 O Questionário 

 

O questionário foi o instrumento de aproximação inicial entre pesquisador e pesquisados. 

Teve como finalidade a obtenção de informações sobre os dados referentes à escolarização e a 

vida profissional dos orientadores de estudos e professores. E também serviu como fonte de 

avaliação dos processos de formação dos orientadores de estudo (tutores) e professores. 

Esse instrumento de coleta de dados foi composto de questões a serem respondidas 

individualmente e por escrito, sem a intervenção do pesquisador. E junto com o questionário, o 

professor recebeu uma folha com escritas informativas, explicando a natureza da pesquisa, sua 
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importância e a necessidade dos sujeitos responderem a contento.  O questionário foi elaborado 

com questões abertas e fechadas. 

 

Pontos enfocados no questionário aplicado aos orientadores de estudo:  

 

� Dados sobre a formação escolar; 

� Tempo de serviço; 

� Função que exerce atualmente; 

� Dados sobre a dinâmica desenvolvida no curso: clareza nos objetivos; articulação teoria-

prática; focalização nas necessidades do grupo; enfoque dado à leitura; estratégias de formação. 

� Apêndices: 1, 4 e 5. 

 

 

Pontos enfocados nos questionários aplicados aos professores: 

Os pontos questionados versaram sobre: 

 

� O tempo de serviço na profissão e nas turmas do 1º ciclo de Ensino Fundamental; 

� A área de formação dos professores; 

� Experiências e práticas de leituras desenvolvidas por eles na escola; 

� Os objetivos e finalidades de leitura propostos em sala de aula; 

� A freqüência das atividades de leitura;  

� Os gêneros textuais trabalhados em sala de aula; 

� As estratégias de leitura utilizadas para os alunos terem compreensão global do texto; 

� Os incentivos e oportunidades de leitura para os alunos; 

� A avaliação do processo de formação. 

� Apêndices: 6,7 e 8. 

 

  Podemos afirmar que a aplicação dos questionários nos propiciou uma melhor leitura 

sobre as dinâmicas de formação, tanto dos orientadores de estudo, quanto dos professores. Os 

questionários foram aplicados durante o processo de formação com a permissão da professora 

formadora e da orientadora de estudos (tutora). 
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  Para a análise dos dados dos questionários elaboramos quadros (grades) com os critérios 

a serem avaliados e fomos colocando as respostas das orientadoras de estudo e tutoras e 

selecionando os dados pertinentes a nossa pesquisa. 

 

4.9 A entrevista 

 

  A entrevista foi utilizada como instrumento que forneceu dados para a compreensão das 

relações entre os atores sociais e o fenômeno. Através do seu valor interativo, pudemos captar as 

expressões, crenças e atitudes dos sujeitos, conforme coloca Minayo (2000, pp. 109. - 110) 

 

O que torna a entrevista um instrumento privilegiado de coleta de informações para as 
ciências sociais é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, de 
sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo 
ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos 
determinados, em condições históricas, sócio-econômicas e culturais específica. 

 
  Nesse sentido, podemos dizer que a fala é ideológica, está cheia de significados e que se 

transforma de acordo com o contexto. As falas, os discursos dos professores, com certeza, 

refletiram e retrataram seu cotidiano.  

  É neste contexto que justificamos o uso da entrevista na pesquisa, pois através dela 

pudemos captar através da fala, da expressividade as relações entre o discurso e a prática. A 

entrevista também serviu de complementaridade e aprofundamento das informações, a partir do 

objeto de estudo observado. Segundo Beaud e Weber (1998), existe uma relação inseparável 

entre entrevista e observação. 

 

A entrevista encontra-se apoiada em outros recursos cuja função é complementar 
informações e ampliar os ângulos de observação e a condição de coleta de dados. Nesse 
sentido, não há separação entre as duas, uma vez que é no quadro da pesquisa que se 
define o que cabe a cada uma delas. (BEAUD e WEBER, 1998, citado por ZAGO, 
2003, p.298). 

 
  O modelo de entrevista adotado neste estudo foi a semi-estruturada, centrada em tópicos 

determinados, com base em um roteiro flexível, para que as possibilidades de fala dos 

entrevistados pudessem ser reveladoras das suas condições de trabalho, da prática docente, das 

suas concepções, valores e sentimentos. A partir dessa perspectiva, Boaventura Santos (1985) 

defende a idéia de que: “/ossas trajetórias de vida, nossos valores e nossas crenças são a prova 
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íntima do nosso conhecimento, o que permite afirmar que os sentidos atribuídos ao 

conhecimento vinculam-se a nossa história” (SANTOS, 1985, citado por OLIVEIRA, 2006, p. 

37). 

  As entrevistas foram realizadas de forma individual, em horário combinado com as 

orientadoras de estudo e professoras. Estas foram realizadas nas escolas, nos espaços de 

formação e em horários de almoço. As questões das entrevistas estavam divididas em temáticas, 

cuidadosamente planejadas, na intenção de captar as informações necessárias para responder aos 

questionamentos. Expomos a seguir as temáticas utilizadas nas entrevistas. 

 

Entrevista com as orientadoras de estudo (tutoras): 

� Expectativas em relação ao Programa Pró-Letramento; 

� Sua concepção sobre formação continuada; 

� Seu conhecimento sobre alfabetização e letramento; 

� Sua experiência na função de formadora; 

� A ênfase dada à leitura nessa formação; 

� Seu papel enquanto mediadora no grupo de estudo dos professores. 

� Apêndice:  2 . 

 

Entrevista com a professora formadora do Programa Pró-Letramento da turma A:  

� Concepção de formação continuada defendida pelo programa; 

� Os objetivos do Programa Pró-Letramento; 

� Expectativas em relação ao grupo de trabalho que está mediando à formação; 

� Como vê o seu papel, para que essa rede de formação alcance o professor; 

� De que dependerá o êxito desse trabalho de formação. 

� Apêndice: 3 

 

Entrevista com os professores de Escada, participantes do Pró-Letramento: 

� A contribuição do estudo dos fascículos para o ensino da leitura. 
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  Para fazer a análise das entrevistas, nós as transcrevemos e, posteriormente, selecionamos 

os depoimentos das professoras a partir das categorias selecionadas. 

  Bakhtin (1986) considera a palavra como um fenômeno ideológico por excelência, sendo 

também material privilegiado de comunicação na vida cotidiana. Podemos, então, afirmar que a 

entrevista foi, impreterivelmente, um instrumento necessário nessas situações de interação 

humana, pois estando face a face com o outro, provavelmente tornou-se mais fácil desnudar suas 

expectativas, percepções, sentimentos, preconceitos, conflitos e pré-concepções. No transcorrer 

da análise dos dados perceberemos as interfaces presentes nas falas e práticas das educadoras.  

 
4.10 A Observação 

 

  A observação é uma técnica de investigação que possibilita uma aproximação do 

pesquisador com o fenômeno a ser pesquisado, permitindo o acompanhamento in loco das 

experiências diárias do sujeito, para tentar apreender o significado que eles dão a realidade que 

os cerca. (LÜDKE, 1986, p.26). Por este motivo, a observação foi considerada um instrumento 

essencial nesta pesquisa, tendo como perspectiva perceber as atitudes, as aprendizagens, os 

conhecimentos e os discursos dos professores complementados ou adquiridos no processo de 

formação, fazendo a conexão com sua prática docente, ou seja, uma reflexão-ação-reflexão sobre 

os saberes a ser ensinado. 

Para Malinowski (1975, citado por Minayo 2000, p. 138): 

 

Uma atitude de observador científico consiste em colocar-se sob o ponto de vista do 
grupo pesquisado, com respeito, empatia e inserção o mais íntimo possível. Significa 
abertura para o grupo, sensibilidade para a sua lógica e sua cultura, lembrando-se de 

que-interação social faz parte da condição e da situação da pesquisa. 
 

 
  É nessa perspectiva que Bourdieu (1972) coloca que o pesquisador deve colocar sempre 

em questão os pressupostos inerentes à sua qualidade de observador, isto é:  “De estrangeiro 

que, preocupado em interpretar as práticas de outro grupo, tende a  importar para o objeto os 

princípios de suas relações com esse objeto, incluindo-se aqui, suas relevâncias”. (BOURDIEU, 

op.cit.: p.148) 
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  Com esse propósito, os processos de formação e a sala de aula foram  lócus privilegiados 

para a observação e registro  das tramas do cotidiano pedagógico, da postura política e 

pedagógica do educador, das situações de aprendizagem, das ações viabilizadas nos momentos 

de estudo e de prática.  

  Segundo Vianna (2007, p. 35), a observação permite “o registro do comportamento no 

ato e no momento da ocorrência”. Ao observar os sujeitos participantes da pesquisa (as 

orientadoras de estudo e professoras), no campo, como pesquisadoras procuramos responder as 

nossas hipóteses e questionamentos, registrando cuidadosamente os dados brutos das 

observações, através de anotações no diário de campo. Trata-se de um registro feito, no dia-a-

dia, dos acontecimentos e eventos quotidianos, ordinários e extraordinários, a partir da nossa 

observação participante da vida social dos grupos e instituições que queríamos estudar, 

compreender e/ou mudar (EL HAMMOUTI, citado por SOUZA, 1999, p. 19). 

 

  Com certeza, o instrumento de observação “dá acesso a uma ampla gama de dados, 

inclusive, os tipos de dados cuja existência o investigador pode não ter previsto no momento em 

que começa a estudar” (BECKER, 1997, p. 118). 

  Desse modo, Vianna (2007) considera importante alertar-nos para a necessidade de, numa 

prática de observação, os objetivos estarem criteriosamente formulados, com planejamento 

adequado, tendo-se, portanto, o cuidado do registro sistemático dos dados, com verificação da 

validade de todo o processo, para que se possa ter confiabilidade nos resultados. 

  Em relação ao nosso trabalho de campo, quanto à observação do processo de formação 

dos tutores no programa pró-letramento, buscamos uma aproximação inicial com a professora 

formadora, esclarecendo sobre a proposta de estudo e solicitamos a devida autorização para 

realizarmos a pesquisa. Foi calorosa a receptividade da professora formadora, fazendo-nos sentir, 

durante todo o processo de observação da formação, um participante ativo nesse processo. 

  Ao observarmos o processo de formação das orientadoras de estudo (Apêndice-9), fomos 

registrando as situações, buscando destacar aquelas que se apresentavam mais significativas para 

contribuir com esse estudo. Portanto, observamos a dinâmica da formação, a metodologia 

adotada pela professora formadora, a maneira como o estudo dos fascículos (material de estudo 

do curso) foi encaminhado e principalmente a ênfase que foi dada ao processo de ensino e 

aprendizagem da leitura. 
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  Também foi foco da nossa observação a formação continuada das professoras da Escada 

no programa pró-letramento. Buscamos observar nesse processo de formação a ênfase dada à 

leitura no estudo de cada fascículo (material de estudo do curso), as atividades propostas pelo 

orientador de estudo, o envolvimento das professoras nesse processo, e tentamos captar a relação 

que as professoras tinham com a leitura, ou seja, sua prática docente, seu gosto pela leitura, suas 

histórias de leitura ( Apêndice 10). 

  Analisar as práticas de leitura desenvolvidas na sala de aula de duas professoras 

participantes do processo de Formação Continuada do Programa Pró-Letramento também foi 

foco de observação nessa pesquisa. Isso porque entendemos que a observação nos possibilitou 

compreender a complexidade das ações desenvolvidas em sala de aula. Para apreender as 

situações didáticas de leitura desenvolvidas pelas professoras durante o processo de observação, 

criamos algumas categorias para servir como norte na nossa observação. Salientamos que a 

escolha dessas categorias está vinculada a proposta pedagógica do curso Pró-Letramento – 

Alfabetização e Linguagem. Portanto, buscamos observar: 

 

� Os objetivos ou finalidades da leitura; 

� Os modos de ler; 

� Os gêneros textuais trabalhados em sala de aula; 

� As estratégias de leitura utilizadas  para que os alunos tenham melhor compreensão dos textos; 

� Os portadores e suportes de textos utilizados em sala de aula; 

� As atividades extensivas à leitura (representação de histórias, desenho, narração, produção de 

texto, etc.); 

� As atitudes favoráveis à prática de leitura. 

� Apêndice: 11 

 

  Ressaltamos que a observação da prática docente ocorreu em duas etapas. Na primeira etapa, 

observamos a sala de aula de duas professoras inscritas na formação do programa pró-letramento, mas 

isto, antes do início do processo de formação e a escolha destas atenderam a alguns critérios, 

anteriormente mencionados. Nosso objetivo era buscar perceber se as professoras já desenvolviam 

algumas atividades de leitura, conforme critérios de observação, apontados acima. Fizemos  cinco dias de  

observações em cada turma, correspondendo a um total de 40 horas.   
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  A segunda etapa da observação ocorreu durante o período da formação das professoras no 

Programa Pró-Letramento. Optamos em iniciar esta etapa da observação após o estudo dos fascículos 1, 

2, 3 e 4, por acreditarmos que as professoras já teriam tido oportunidade de discutir em termos teóricos e 

práticos sobre questões que envolvem o ensino da leitura. Assim, objetivamos nesta segunda etapa  de 

observação, buscar perceber se o processo de formação do pró-letramento influenciou de alguma forma as 

práticas das professoras observadas, em relação ao ensino da leitura. No intuito de encontrar respostas 

para estas questões, observamos dezesseis dias de aulas das duas professoras, correspondendo a uma 

carga horária de 32 horas para cada professora observada.  

  Registramos nossas observações em diário de campo e transcrevemos os dados observados em 

mapas, de acordo com as categorias indicadas, para posterior análise. É importante destacar que a técnica 

da observação nos possibilitou entender a complexidade das ações didáticas desenvolvidas em sala de 

aula referente ao ensino da leitura, a dinâmica dos processos de formação das orientadoras de estudos e 

das professoras no programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem. 

 

4.11 A análise documental  

 

  Para dar suporte teórico ao processo de formação das orientadoras de estudo e as professoras 

participantes do curso, o Programa de Formação Continuada pró-Letramento Alfabetização e linguagem 

elaborou um conjunto de oito fascículos contendo a proposta pedagógica do curso, os conteúdos de 

estudo e as orientações metodológicas. E as tutoras receberam, além desses fascículos citados, outro 

fascículo de orientação ao trabalho de tutoria. 

  Percebendo a importância desse material, achamos ser indispensável o seu estudo para nos 

apropriarmos das concepções e práticas que fundamentariam a proposta do programa em relação ao 

estudo da Língua Portuguesa.  Guba e Lincoln (1981, citado por LÜDKE, 1986, p. 39) apontam que “os 

documentos constituem uma fonte estável e rica. Persistindo ao longo do tempo, os documentos podem 

ser consultados várias vezes e inclusive servir de base a diferentes estudos, o que dá mais estabilidade 

aos resultados”. 

  Portanto, ao situar a análise documental como instrumento necessário a essa pesquisa, 

acreditamos que esta seria uma fonte de informação que permearia todos os contextos da formação 

continuada e da sala de aula, por serem  os fascículos os documentos norteadores da formação. Assim, ao 

nos apropriarmos dos princípios pedagógicos do programa, teríamos maiores condições de analisar se as 

práticas docentes dos professores sofriam alguma influência do curso pró-letramento. 

  A análise dos fascículos se deu a partir de uma leitura detalhada de cada fascículo, observando 

seus objetivos, o conteúdo, as orientações metodológicas indicadas aos professores. E, posteriormente, 
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procedemos com uma investigação minuciosa sobre o que constava em cada fascículo com relação à 

leitura.  Fizemos as anotações, resumimos e criamos categorias para perceber o que existia em comum 

nesses fascículos em relação ao ensino da leitura. Logo nos empenhamos em captar em cada fascículo as 

concepções defendidas sobre o processo de leitura, as finalidades e os princípios da leitura e os 

encaminhamentos metodológicos sobre o seu ensino. Somente assim, acreditamos que seria possível 

responder se o conjunto desses fascículos compõe ou não uma proposta orgânica de formação em relação 

ao ensino da leitura. 
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 5  PRÓ-LETRAMETO: Um Programa de Formação  

          Continuada em Alfabetização e Linguagem                  

 
 

           
“Somos seres inconclusos, inacabados, sempre aprendizes e que somos, enquanto ser 
cultural, histórico, inacabado e consciente do inacabamento, próprio da experiência 
vital, pois onde há vida, há inacabamento, há processo”.   
                                                            Paulo Freire                          
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 O Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem é uma iniciativa do Governo 

Federal Brasileiro através do Ministério de Educação e Cultura (MEC), que tem como meta 

contribuir com a melhoria da qualidade do ensino de Língua Portuguesa nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Este programa tem buscado oferecer aos professores as oportunidades de 

participação num processo de formação continuada, na perspectiva de promover uma reflexão 

sobre a prática docente, a partir das atuais abordagens teóricas e didáticas sobre o ensino da 

língua. 

Esse processo de formação é financiado e estruturado pelo MEC e tem como parceiros, 

para implementar e embasar teoricamente a proposta pedagógica do curso, os profissionais 

vinculados às universidades da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores. Estes 

profissionais, com reconhecida reputação na pesquisa e no ensino de alfabetização e linguagem, 

elaboraram os sete fascículos e os quatro vídeos que compõem o acervo didático pedagógico do 

programa de formação.  

Em relação aos fascículos, estes servem de material de estudo e discussões para os 

professores durante o processo de formação continuada. Neles estão contidos os temas essenciais 

ao processo de alfabetização e letramento dos alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Constam também todas as fundamentações teóricas para embasamento de uma prática 

alfabetizadora que tem como perspectiva o alfabetizar letrando. Os momentos de estudos com os 

professores são orientados por um professor tutor. 

Vale salientar que os fascículos foram produzidos por diversos autores pertencentes a 

diferentes universidades do país. E foi também objeto de estudo do nosso trabalho fazer uma 

análise documental do material do programa, buscando perceber se existe uma proposta orgânica 

em todos os fascículos, especificamente em relação ao eixo leitura. 

As universidades, além de produzirem os materiais pedagógicos do curso, 

responsabilizam-se pela formação dos professores tutores, pela coordenação dos seminários e 

pela certificação dos professores cursistas.  

O curso está estruturado para se organizar em 16 encontros de 04 horas semanais, 

totalizando uma carga-horária de 64 horas; sendo computadas também 08 horas para um 

encontro inicial para exposição dos objetivos do curso e discussão sobre a sua estrutura 
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organizacional e outras 28 horas estão destinadas às atividades individuais, integralizando o 

Projeto em 120 horas. 

A participação dos professores no Programa de Formação Continuada Pró-letramento 

está sempre vinculada a uma parceria formalizada entre os Sistemas de Ensino e o MEC. É 

também critério para participação dos professores ser vinculado ao Sistema de Ensino Público e 

estar exercendo a docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  Quanto ao professor 

orientador/ tutor, este deve atender a alguns critérios: ser coordenador ou professor da rede 

pública de ensino, ser reconhecido profissionalmente pelo trabalho que exerce, ter formação em 

nível superior nas áreas de pedagogia ou letras. 

O Programa Pró-Letramento foi criado na perspectiva de atender aos seguintes objetivos: 

� Oferecer suporte à ação pedagógica dos professores das séries iniciais do ensino 

fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem de Língua 

Portuguesa; 

� Propor situações que incentivem à reflexão e a construção do conhecimento como 

processo contínuo de formação docente; 

� Desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da linguagem e seus 

processos de ensino e aprendizagem; 

� Contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação continuada; 

� Desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo Universidades, 

Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos Sistemas de Ensino. 

 

No estado de Pernambuco, o Programa-Pró-Letramento - Alfabetização e Linguagem 

teve início no ano de 2006, tendo como parceira a Universidade Federal de Pernambuco. A 

coordenação do Programa ficou sobre a responsabilidade do Centro de Estudos de Educação e 

Linguagem – CEEL. 

No ano de 2008 essa ação de formação do Programa abrangeu novos municípios (34) das 

diversas regiões de Pernambuco. Essa ação teve como principal objetivo, elevar à qualidade do 

ensino de Língua Portuguesa, oferecendo suporte a ação pedagógica dos professores por meio da 

formação continuada. 

Os participantes desta formação atuaram em seus municípios na condição de orientador 

de estudos ou tutor, tendo o importante papel de conduzir na ponta todo o processo de formação. 
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Para a realização da formação, o grupo dividiu-se em duas turmas (A e B), cada qual com a 

orientação de um professor formador, membro da UFPE. O curso para tutores foi estruturado em 

4  módulos, com uma carga-horária  total de  120 horas. 

 

5.1 Perspectivas e Princípios da Formação Continuada do Programa Pró-Letramento 

 
“/inguém nasce feito: é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos” 

                                             Paulo Freire 
 

O Programa assume a idéia de que a formação do professor está intimamente ligada ao 

seu desenvolvimento profissional, sendo que a primeira etapa desta aprendizagem começa com a 

formação inicial e perpassa toda a trajetória profissional do indivíduo através, também, de sua 

participação em processos de formação continuada. 

 

[...] ao pensar o desenvolvimento profissional do professor, estamos entendendo uma 
relação direta com a pessoa do professor, a organização escolar e os resultados do 
trabalho pedagógico, buscando superar, a partir daí, a formação “pontual”, que  começa 
como se o professor nada soubesse, desenvolve-se como se ele nada tivesse a dizer e 
termina como se os problemas se encerrassem com o fechamento da programação “do 
curso”, como se as dificuldades fossem superadas com a conclusão das palestras e a 
volta do professor para a escola. (NADAL e RIBAS, 2007, p.13) 

 
A perspectiva desse programa de formação continuada é estabelecer sistematicamente 

com o professor uma relação dialógica, para que ele possa refletir sobre sua ação em sala de aula, 

de forma coletiva e articulada entre seus pares, percebendo a sua prática como ato 

comunicante/dialógico. Entendemos, assim, que os processos de ensino e aprendizagem 

precisam estar associados a um novo modo de aprender: “[...] ativo, capaz de envolver aquele 

que aprende, de fazê-lo participar na medida em que compreende, ressignifica e reorganiza o 

contexto de ensino” (NADAL E RIBAS, op.cit. p.7). 

O Programa nomeia para mediação da atividade de formação continuada, a participação 

de professores orientadores de estudos/ tutores. Estes são selecionados junto às redes de ensino 

dos municípios ao qual fazem parte e já devem estar engajados com a realidade das escolas. 

Para assumir a função de professor orientador/ tutor, o Programa evidencia algumas 

características essenciais para o profissional que assume esta missão: 
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[...] maturidade emocional, capacidade de liderança, bom nível cultural, sensibilidade, 
capacidade de empatia, cordialidade e saber ouvir. 
[...] conhecimento global e articulado da escola com todas as implicações do contexto 
educacional, competência técnico-pedagógica, ou seja, domínio dos saberes de ofício e 
capacidade de mobilização de grupo para envolver os cursistas no processo de ação-
reflexão-ação sobre o trabalho educativo (NADAL e RIBAS, 2007, p. 17). 

 
 

Podemos perceber então que é de suma importância a escolha refletida e comprometida 

do professor que será o orientador de estudos no município, pois também da sua atuação 

dependerá o êxito desse programa de formação e será o elo entre os sistemas de ensino e a 

Universidade. Será também o articulador das propostas do curso e será a pessoa que 

acompanhará de perto todo o percurso do desempenho profissional do professor cursista. Para 

tanto, o professor orientador/tutor estará cumprindo a sua função quando estiver: 

 

[...] atuando como intérprete do curso junto ao aluno, esclarecendo suas dúvidas, 
articulando teoria e prática na medida em que estimula a interpretação, o confronto, a 
crítica, o relato de experiências, o questionamento e o posicionamento pessoal, 
estimulando-o a prosseguir e, ao mesmo tempo, participando da avaliação da 
aprendizagem  (NADAL e RIBAS, op.cit. p.19). 

 
 

A relação do professor cursista com o orientador de estudo/tutor, proposta por esse 

programa de formação, é uma relação de cumplicidade, compromisso, profissionalismo, de 

estímulo às aprendizagens e estão de acordo com as contribuições propostas por Ferreira e 

Rezende (2004, citado por NADAL e RIBAS, op.cit., p.20) ao mostrar indicativos que auxiliem 

a prática do professor orientador: 

 

� Atuar como mediador; conhecer a realidade dos professores em todas as 
dimensões (pessoal, profissional, social, familiar, etc). 
� Expressar uma atitude de receptividade diante do professor e assegurar um clima 
motivacional. 
� Oferecer possibilidades permanentes de diálogo, saber ouvir, ser empático e 
manter uma atitude de cooperação. 
� Introduzir estímulos, situações instigantes e paradoxais para assegurar a atenção 
dos professores. 
� Usar exemplos ligados a situações reais dos professores para que na 
aprendizagem intervenham aspectos pessoais e emocionais e não seja só uma 
assimilação intelectual. 
� Considerar os conhecimentos teóricos e práticos que os professores possuem, 
aprofundá-los e aproximá-los dos desconhecidos de maneira progressiva e moderada. 
� Orientar os professores para um processo de curiosidade pelo desconhecido e 
para a pesquisa. 
� Oferecer experiências de melhoria de qualidade de vida, de participação, de 
tomada de decisões. 
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� Propiciar atendimento individualizado e cooperativo, numa abordagem 
pedagógica centrada no ato de aprender que põe à disposição dos professores recursos 
que lhe permitam alcançar os objetivos no curso, da forma mais autônoma possível. 

 
Nesse sentido, é importante que a formação continuada veja o professor como um sujeito 

adulto, dotado de experiências, com crenças, conhecimentos e valores durante sua formação: “A 

formação, em pessoas adultas, é basicamente uma mobilização de experiências adquiridas, cuja 

reutilização com significados distintos gera novos saberes” (BOLÍVAR 2002, citado por 

NADAL e RIBAS, 2007, p.9). 

A intenção, então, nesse processo de formação, não é dar receitas prontas, como se o 

professor nada soubesse, mas respeitar suas histórias de vida, seus diferentes saberes e contribuir 

para seu avanço profissional. Comungando com esse pensamento, Bolívar (op.cit., p. 10) afirma:  

 
Para um adulto com experiência profissional de vida – não é apenas integrar em 
esquemas de significados já dados; é informar, mudar as concepções existentes do 
significado da vida de cada um, adquirindo, então, novos significados ou confirmando 
os já existentes. 

 
Compartilhamos com o pensamento do referido autor e acreditarmos que  uma mudança 

de concepção exige do profissional um processo de reflexão amplo, para que ele possa 

confrontar os saberes já adquiridos e internalizados com os novos conhecimentos que estão 

sendo postos. Mas para tanto, ele precisa não só de uma boa fundamentação teórica, mas de 

espaços de estudos e discussões que o ajude, junto com os outros pares, a ressignificar as 

experiências já adquiridas.  Portanto, é imprescindível que o professor formador tenha um 

comprometimento ético e político com as causas da educação, para construir essas novas 

aprendizagens e saberes. 

O Programa sugere aos professores orientadores de estudo/tutores que busquem 

informações das condições facilitadoras da aprendizagem do adulto e indica, como referência 

para a aprendizagem dos adultos, os seguintes princípios defendidos por Masseto (1992, citado 

por NADAL e RIBAS, op.cit., p.10-11-12)16: 

 

� Propiciar condições de participação; 
� Valorizar a experiência e a contribuição dos participantes; 
� Explicitar o significado daquilo que se apresenta; 
� Definir claramente objetivos e metas; 
� Estabelecer recursos adequados e eficientes; 

                                                 
16 Para melhor compreensão dos princípios defendidos por Masseto (1992), consultar Nadal e Ribas- Fascículo de 
Formação de Professores Orientadores do Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem, 2007. 



121 
 

� Criar um sistema de feedback contínuo; 
� Desenvolver uma reflexão crítica; 
� Adaptar os comportamentos do Professor orientador a um     processo de 
aprendizagem própria de adultos. 

 

Podemos perceber que estes são princípios necessários para um processo de formação 

que valoriza os saberes dos professores, que busca uma aprendizagem significativa e que coloca 

a prática como objeto de estudo e discussão no processo de formação.  

Freire (1996, p. 43), ao comentar sobre a reflexão crítica da prática, faz a seguinte 

referência: 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que é a prática docente 
espontânea ou quase espontânea, ‘desarmada’, indiscutivelmente produz é um saber 
ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta rigorosidade metódica que 
caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. 

 

Quando a formação está voltada para o avanço qualitativo das práticas, ela contribui para 

o desenvolvimento profissional do professor, colocando a atitude reflexiva como meta, pois só 

assim o professor pode estabelecer uma relação teoria-prática e procura compreender os 

processos de aprendizagem do seu aluno. Isso pressupõe pesquisa, estudo, fundamentação 

teórica, conhecimento da profissão, movimento de discussão consigo mesmo e com o grupo. 

Segundo Nadal e Ribas (op. cit. p.27): 

 

Trata-se de uma articulação entre teoria e prática, conectando a experiência do professor 
com os novos referenciais teóricos que a ele se apresentam, permitindo-lhe construir 
compreensões pelo movimento de elucidação, de confronto, de análise e, por fim, de 
proposição. 

 

O grande desafio posto aos professores é envolver-se no processo de formação, de forma 

a ter uma atitude reflexiva e sistemática de suas práticas, articulando suas idéias, fatos, 

conhecimentos, teorias e experiências, num movimento dinâmico capaz de gerar a identificação e 

compreensão dos problemas e, a partir daí, a reconstrução dos saberes docentes para a melhoria 

de sua prática. Essa é a proposta do programa, mas não significa dizer que o desenvolvimento do 

processo de formação assim sucedeu.  

Portanto, diante do exposto, cabem os seguintes questionamentos: Como se deu a 

construção desse processo de formação? Os professores participaram ativamente desse processo? 

Houve relação da teoria com a prática? A partir dos conhecimentos postos na formação, os 
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professores puderam ressignificar suas práticas de leitura? Essas são questões que tentaremos 

esclarecer ao longo dos resultados da pesquisa, como veremos a seguir. 
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 6  AÁLISE E ITERPRETAÇÃO DOS DADOS: 
  O Processo de Formação das Orientadoras de Estudo       

   no Programa Pró-Letramento 
       

 
 
                                                     “/ão há pesquisa sem ensino, 
                                                                        nem ensino sem pesquisa, 
                                                                        pesquiso para conhecer  
                                                                        o que não conheço e divulgar 
                                                                        ou anunciar as novidades” 
                                                                                                       Paulo Freire 
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A análise e reflexão dessa pesquisa foram frutos de estudo dos diferentes espaços e 

documentos necessários à compreensão das implicações do processo da Formação Continuada 

do Programa Pró-Letramento na prática do ensino de leitura dos professores participantes, com o 

objetivo de (geral) Assim, destacamos os seguintes aspectos observados no estudo:  

 

� A Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudo no Programa Pró-

Letramento Alfabetização e Linguagem; 

� Os fascículos que fundamentaram a proposta pedagógica do Programa Pró-Letramento; 

� A Formação Continuada dos Professores de Escada, no Programa Pró-Letramento; 

� A Prática Docente de dois professores participantes do processo de Formação Continuada 

do Programa Pró-Letramento no município de Escada. 

 

Os dados obtidos nesta pesquisa, através dos instrumentos: questionário, análise 

documental, entrevista e observação contaram com as contribuições de Bardin (1977).  

Utilizamos a análise de conteúdo enquanto um 

 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção destas  mensagens (BARDIN,1977, p. 42).  

 
 

Através desse processo analítico fizemos uma leitura mais atenta e fecunda das 

mensagens aparentemente perceptíveis, tendo uma verificação prudente das várias formas de 

comunicação. Pois segundo P. Henry e S. Moscovici (1968, citado por BARDIN, 1977, p. 28), 

“tudo o que é dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo”. 

Com o recurso, análise de conteúdo, buscamos obter uma compreensão mais além dos 

significados imediatos, ou seja, investimos na interpretação crítica dos fatos com o máximo de 

rigor e cientificidade. Nesse sentido, Bourdieu (1972), nos chama a atenção para a “ilusão da 

transparência”, ou seja, o período da compreensão espontânea, como se o real se mostrasse 

nitidamente ao observador. Segundo esse autor a ilusão torna-se mais perigosa, quando o 

pesquisador acredita ter familiaridade com o objeto de estudo. (BOURDIEU, op. cit.: p.197). 

Assim, ao fazer a análise do material, tivemos o cuidado de ultrapassar as incertezas, transpondo 

o olhar imediato para atingir a compreensão das significações. 
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Nesse cenário, tomamos consciência de que uma das principais funções da análise de 

conteúdo é a inferência, partindo-se do pressuposto que a partir dos resultados da análise, 

podemos regressar as causas e aos efeitos das comunicações. Para Lévi-Strauss (1975, p.222), 

“cada vez que o cientista social retorna às fontes vivas de seu saber, aquilo que nele opera 

como meio de compreender as formações culturais mais afastadas de si faz filosofia 

espontaneamente”. 

Segundo Bardin (1977, p.7): 

 

Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois planos do 
rigor da objectividade e da fecundidade da objectividade. Absolve e cauciona o 
investigador por esta atração do escondido, do latente, o não aparente, o potencial de 
imediato (do não dito) retido por qualquer mensagem. 

 
 

Pode-se assim dizer que a análise do conteúdo enriquece a tentativa exploratória da 

investigação, analisa os significados das mensagens, interpreta as comunicações, efetua deduções 

lógicas e justificadas sobre mensagens, fundamenta impressões e juízos intuitivos. “A análise de 

conteúdos procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça” 

(BARDIN, 1977, p.38). 

Expomos a seguir todo o movimento de análise dos diferentes momentos dessa pesquisa, 

ou seja, dos momentos de observação das formações e da sala de aula, dos estudos de 

documentos, da interpretação das mensagens através das falas e depoimentos dos participantes. 

 

 

6.1 Refletindo sobre o Processo de Formação das Professoras Orientadoras de Estudo no 

Programa Pró-Letramento – Alfabetização e Linguagem 

 

“A escola dá certo quando o aluno aprende e é feliz”. 
                              Bernardo Toro 

 

Nosso objetivo em acompanhar os tutores em formação no Programa Pró-Letramento 

conforme já exposto na metodologia, é observar a dinâmica da formação, a forma como os 

fascículos estão sendo trabalhados e qual a ênfase que é dada nessa formação em relação ao 

ensino da leitura. Por que esse interesse? Como nosso problema de estudo é perceber se o 
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processo de formação tem algum impacto na prática docente do professor em relação ao ensino 

da leitura, é essencial verificar a formação recebida pelos tutores, que foram os mediadores desse 

processo junto aos professores. Portanto, passaremos a descrever, discutir e refletir esse processo 

de formação. 

Para entender a complexidade desse processo, além das observações in lócus, realizamos 

entrevistas e aplicamos questionários às tutoras e a professora formadora, no início da formação. 

Este estudo procurou perceber os discursos (falas) das tutoras acerca da sua participação no 

programa, suas expectativas, sua concepção de formação, seu conhecimento teórico-prático 

sobre alfabetização e letramento e também sua avaliação sobre a formação em que estavam 

inseridas.  

 

6.2  Revelando as expectativas e motivações das orientadoras de estudo em relação ao 

Programa Pró-letramento 

                                                                                                                          

“/ascer é ingressar em um mundo no qual estar-se-á submetido à obrigação de aprender”.  
                                                                Bernard Charlot 

 

Ao procurarmos saber através de entrevistas as expectativas e motivações das professoras 

tutoras em participar do Programa Pró-Letramento, as razões por elas expostas foram assim 

destacadas: adquirir mais conhecimentos; participar de socialização e trocas de experiências 

entre os participantes; refletir em relação à prática pedagógica; buscar procedimentos 

inovadores; discutir estratégias para orientar os professores; suprir a deficiência da falta de 

formação; melhorar o desempenho dos educadores; melhorar a qualidade de ensino; ter maior 

compreensão teórica sobre alfabetização e letramento. 

O pensamento das professoras tutoras sobre os motivos de sua participação no programa 

é expresso na fala de uma das entrevistadas quando afirma que: 

 

“A expectativa que eu tenho em relação ao curso é positiva, pois acho que ele servirá pra aprimorar minha formação 

e eu espero aproveitar o máximo possível as trocas de experiências que certamente acontecerão e quem sabe, a partir 

daí ajudar os colegas professores a refletir, entende? sobre suas práticas pedagógicas” (Tutora C). 
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Como vimos na fala da entrevistada C e nas expectativas expostas pelas outras tutoras, 

elas não almejam uma formação centrada na técnica, em receitas prontas, na reprodução de 

teorias, mas desejam um processo de formação em que os participantes compartilhem seus 

saberes e experiências, aprendam um com o outro, que haja  estudos para compreensão das 

questões teóricas e colocam como essencial que a formação oportunize a melhoria da educação 

do município. 

Percebemos que as motivações e expectativas das professoras orientadoras de estudo são 

coerentes com o ponto de vista de Pimenta e Anastasiou (2005) quando afirma que é preciso 

considerar nos processos de formação de professores diferentes saberes: os saberes das áreas de 

conhecimento, os saberes pedagógicos e didáticos, que tratam da articulação da teoria e da 

prática e dos saberes da experiência. De acordo com as autoras citadas esses saberes devem estar 

sempre em diálogo. 

O Programa Pró-letramento defende a idéia de que a formação do professor está 

associada à sua aprendizagem profissional e destaca que essa aprendizagem é contínua, 

justificando que o trabalho de ensinar traz novas necessidades ao professor. Nesse sentido 

comunga com o pensamento de Anastasiou e Pimenta (2005) sobre aprendizagem,  

 

(...) é preciso superar o aprender, que significa “tomar conhecimento de, reter na memória 
mediante o estudo, a observação ou a experiência”, na direção do apreender, do latim 
apprehendere, que significa “ segurar, agarrar, prender, pegar, assimilar mentalmente, 
entender, compreender” (PIMENTA E ANASTASIOU, 2005, p.209-210). 
 
 

Essas reflexões evidenciam que a aprendizagem da docência, não ocorre de forma 

espontânea, ela está associada ao planejamento, a uma rotina de trabalho, a organização das 

atividades de ensino, a uma intencionalidade, a leitura da realidade e a ação sobre ela.  E 

segundo Nadal e Ribas (2007), o orientador de estudos deve estar atento ao processo de 

desenvolvimento profissional defendido pelo programa, que pressupõe que isso ocorra de modo 

contextualizado na instituição, num clima de respeito e apoio, visando o avanço qualitativo das 

práticas educativas de todos. Esses são princípios defendidos pelo programa pró-letramento e 

durante a constituição desse texto iremos buscar perceber se essa intencionalidade se concretiza. 

Partindo dessa visão, procuramos em entrevista, identificar as experiências das tutoras na 

função de formadoras e apreender o significado disso para elas. Boa parte das entrevistadas, em 

torno de 54% alega não ter experiência, já as 46% restantes alegam ter experiência como 
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professora formadora. Os depoimentos a seguir expressam as perspectivas das tutoras quanto a 

sua participação nesse processo. 

 

(...) A experiência que tenho nessa função é quando atuei na função de apoio 
pedagógico.  Esse trabalho me fez retroceder inúmeras vezes na minha prática. Acho 
que é esse o momento de nós professores partilharmos nossos saberes, nossas angústias 
e buscar apoio para melhorar nossa prática docente. (Tutora A) 
 
(...) Eu venho tendo este tipo de experiência ao trabalhar na coordenação de projetos 
que envolvem o processo de alfabetização.  Acredito que esse será mais um espaço de 
reflexão sobre a prática pedagógica e espero ter aqui, momentos de estudo e também de 
prática. (Tutora E) 
 
(...) Eu já tive outras experiências com formação, principalmente com professores de 1ª 
a 4 ª série, foi excelente.Mas não consegui o mesmo êxito com os professores de 5ª a 8ª 
na formação com os PCNs, eles são bem menos receptivos. (Tutora I) 
 
(...) eu nunca atuei como professora formadora, ou orientadora de atividades, essa será 
minha primeira experiência, mas posso afirmar que tenho grandes expectativas. Farei o 
possível para desempenhar bem esse papel né? Sei que tenho muito a aprender, mas 
espero que as colegas mais experientes me ajudem a desempenhar bem essa função, 
sabe, pois eu quero, quero muito estudar mais e contribuir  com a educação do meu 
município. (Tutora C) 
 
(...) Eu não vivenciei ainda esta experiência, mas farei o possível para dar conta do 
recado. Sabe, tenho uma vontade grande de crescer profissionalmente, pois sei que 
nossa formação nunca está completa. (Tutora D). 

 
(...) Eu não tenho  experiência como formadora, mas considero importante estar nesse 
processo. Acredito que a minha disponibilidade para aprender e a boa qualidade do 
formador me ajudarão a desenvolver um bom trabalho. (Tutora K) 

 
 

Como pode ser observado, temos exemplos de tutoras que já possuem uma certa 

experiência em formação com professores e  elas referem a importância da formação como 

espaço de estudo e reflexão sobre a prática pedagógica e também como espaço de partilha e 

socialização dos saberes e experiências. Os pontos de vista expostos pelas entrevistadas sobre a 

finalidade de um processo de formação reiteram as concepções de Pimenta e Anastasiou (2005) 

sobre os vários saberes que se deve considerar num processo de formação. A partir dos 

depoimentos acima expostos observamos que algumas das participantes do programa, dizem não 

ter experiência em formação de professores, mas expressam a vontade e o desejo de adquirir essa 

prática, salientado questões que para nós sãos essenciais para uma nova experiência: o otimismo, 

a vontade de aprender, a humildade em aprender com o outro, a certeza que precisa estudar e se 

aperfeiçoar sempre. 
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 Nessa perspectiva defendemos a idéia de que os profissionais da educação devem ter 

experiências em diversas funções, pois isso abre espaço para que ele torne-se um profissional 

autônomo, capaz de desenvolver a capacidade de reflexão em grupo, de partilhar com o outro 

saberes e experiências. Pois como bem diz Freire (1996), somos seres inconclusos, inacabados e, 

portanto sabemos que o processo de aprendizagem não se esgota nunca. Por isso um fator 

importante para as tutoras que ainda não tem experiência com formação é compreender que o 

desenvolvimento profissional acontece também num processo de convivência e interação com o 

grupo de trabalho.  

No arcabouço teórico desse trabalho, alguns autores como: Lima (2007), Tardif (2005), 

Lima (2002), Ribas (2000), dentre outros, defendem a idéia de que a formação docente faz parte 

da trajetória de vida pessoal e profissional do educador e que é um processo em construção 

permanente. Com base nos excertos ilustrados acima, e na idéia dos autores mencionados, 

adotamos o ponto de vista de que a formação continuada é um espaço onde os professores 

podem dialogar com seus pares, realizar uma reflexão prático-teórica sobre o ensino e a 

aprendizagem, trocar experiências e fazer uma reflexão crítica dos vários problemas contextuais 

da escola e principalmente possibilita o professor rever a sua prática. 

Por considerar relevante o que diz e pensa o professor sobre seu processo de formação, 

perguntamos em entrevista as professoras tutoras o que elas consideram imprescindível num 

processo de formação continuada. As tutoras nomearam como essencial num processo de 

formação de professores: 

 

� A socialização e troca de experiências; 

� A competência e compromisso dos participantes; 

� A relação da teoria com a prática; 

� A reflexão sobre a prática; 

� O embasamento teórico; 

� A flexibilidade no planejamento; 

�  A abertura para mudanças; 

� A qualidade do formador; 

� O estímulo às inovações. 
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Pelo exposto, as entrevistadas defendem um processo de formação continuada que condiz 

com a proposta de formação do programa pró-letramento, o qual destaca que num processo de 

formação é essencial propiciar um clima de relação dialógica, de valorização das experiências, 

de fundamentação teórica e de reflexão crítica sobre a prática. Os depoimentos abaixo ilustram o 

pensamento das tutoras em relação ao que é essencial num processo de formação. 

 

 “Acho que num processo de formação tem que ter leituras, dinâmicas, mas também tem 
que fazer uma associação com a prática, né? Veja, participei de um outro curso de 
formação em que depois do estudo dos textos,de discutir os conceitos, princípios, sabe? 
Íamos acompanhar o professor lá na escola, sabe? Pra ver a prática dele. E isso eu 
considero muito importante porque o professor vê uma continuidade, um 
acompanhamento na formação. (Tutora F) 
 
“Acredito ser importante num processo de formação, incentivar os professores a 
estudar, a renovar suas práticas, e oferecendo sugestões para que ele possa melhorar seu 
trabalho com a escrita, leitura e oralidade e quem sabe desse jeito melhoramos, não 
acha?, a aprendizagem dos alunos”. (Tutora N) 
 
“Quando faço formação com meus professores, sempre utilizo algumas dinâmicas para 
que eles se descontraiam, mas aproveito esses momentos para eles estudarem, 
ampliarem os conhecimentos, sabe como é né? O tempo do professor é tão pouco para o 
estudo... e daí a gente discute o que ele está fazendo em sala de aula, planeja algumas 
intervenções. Acho que numa formação tem que ter tudo isso, você não acha?”(Tutora 
E) 
 
“A análise crítica da prática é o que têm de mais importante numa formação. Veja, só 
através da reflexão sobre o que se está trabalhando é que se pode melhorar”. (TutoraC) 
 
“O compromisso do formador, para buscar sempre inovar,o embasamento teórico e a 
socialização de experiências” (Tutora G) 

 
 

A fala das orientadoras de estudo faz menção à necessidade de uma relação entre teoria e 

prática, num processo de formação. Sobre esse processo Nadal e Ribas (2007, p. 27) expõem a 

importância da “articulação entre teoria e prática, conectando a experiência do professor com 

os novos referenciais teóricos que a ele se apresentam (...)”, pois de acordo com as autoras, isso 

vai permitir outras compreensões, confrontos e intervenções. Na afirmação desse discurso temos 

autores como: Cordeiro (2008), Anastasiou e Pimenta (2005), Chauí (1980), dentre outros. 

Concordamos com o pensamento das autoras e ressaltamos a necessidade e a urgência de se 

promover um processo de formação de professores em que se reflita sobre o fazer pedagógico, 

onde as teorias não andem dissociadas das práticas, mas que ambas caminhem juntas num 

processo de reflexão constante. 
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Outra questão importante para nós, nessa formação, foi perceber as concepções iniciais 

das tutoras sobre alfabetização e letramento, uma vez que o programa tinha como uma das metas 

desenvolver um trabalho com os professores das séries iniciais, os quais promovessem em sala 

de aula um processo de ensino que desse conta da alfabetização e do letramento das crianças. 

Então, em entrevista perguntamos as tutoras sobre concepções que elas tinham acerca da 

alfabetização e letramento. Algumas das entrevistadas se expressaram do seguinte modo: 

 
“Alfabetização é um processo de aprendizagem, pois não se aprende a ler e a escrever 
somente, mas se produz textos orais. Eu acho que o processo acontece quando alguém 
produz suais idéias, consegue partilhar o que vê ler e interpretar dentro da sociedade”. 
“Letramento pra mim é buscar a qualidade na formação profissional, tendo em vista a 
formação de uma escola democrática”. (Tutora A) 
 
 
“Alfabetização vai mais além do que se lê e escreve”. 
“Letramento, é o resultado do que se lê e escreve”. (Tutora B) 
 
“Alfabetização pra mim é tornar alguém capaz de ler, fazer leituras de mundo, indo 
além da decodificação de letras” 
“Letramento, eu acredito que é o ato de desenvolver habilidades de leitura e escrita, 
fazendo uma contextualização do conhecimento específico dos saberes da escola e dos 
fatos do dia-a-dia”. (Tutora D) 
 
“ Alfabetização vai além do codificar e decodificar letras e números. É importante no 
processo de alfabetização que o aluno compreenda o que lê, escreve e fala”. 
“Bem, já o letramento, a princípio todos nós vivemos em ambientes letrados, então 
letramento é compreender aquilo que se lê, se escreve.. É utilizar a leitura e a escrita nas 
práticas sociais”.(Tutora E) 
 
 “No momento a minha concepção de alfabetização consiste em o estudante saber ler, 
escrever e interpretar e saber o que está fazendo e não apenas ler e escrever”.“ Acho que 
letramento significa o estudo das linguagens”.(Tutora G) 

 

 
Ao expressar suas concepções sobre alfabetização e letramento, antes desse processo de 

formação, notamos que as tutoras, em sua maioria tinham concepções distintas das abordadas 

pelo Programa Pró-Letramento em relação aos conceitos de alfabetização e letramento. 

Enfatizamos que todo o aporte teórico de estudo desse programa incentiva uma prática docente 

na perspectiva da alfabetização e do letramento. E como bem diz Soares (2006), o ideal seria 

alfabetizar letrando, ou seja, “ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da 

leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado” (op.cit. p. 47). É nessa perspectiva que afirmamos ser necessária essa compreensão por 

parte das tutoras, pois elas foram mediadoras desse processo de formação junto aos professores 
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municipais e precisam ter compreensão com os conceitos de alfabetização e letramento 

defendidos pelo programa.  

Abrindo espaço para continuar nossas reflexões sobre esse processo de formação, 

faremos a seguir uma breve descrição da dinâmica de cada módulo, tecendo algumas 

considerações e críticas no processo ou após o processo. Gostaríamos de relembrar que as 

análises aqui expostas, foram frutos do trabalho de observação, aplicação de questionário e 

entrevistas individuais. 

 

6.3 A Dinâmica do processo de formação das tutoras: algumas reflexões 

 

“[...] a definição do homem enquanto sujeito de saber se confronta à pluralidade das 
relações que ele mantém com o mundo”. 

                                              Bernard Charlot 
 

O primeiro módulo de formação continuada dos tutores aconteceu em junho de 2008, 

com uma carga-horária de 40 horas. Os objetivos anunciados para os tutores nesta primeira etapa 

do programa relacionavam-se a divulgação do curso, ou seja, as metas, estratégias, dinâmica de 

funcionamento e o material pedagógico do programa, assim como, uma reflexão sobre os 

princípios da formação continuada de professores e as diferentes estratégias didáticas de 

formação. Objetivou também uma reflexão sobre os conceitos de alfabetização e letramento, 

procurando levar os cursistas a refletirem sobre a necessidade de desenvolverem uma proposta 

de trabalho junto aos professores na perspectiva do  alfabetizar letrando. 

Ao evidenciar a proposta do alfabetizar letrando, o programa defende uma concepção 

interacionista da língua, propondo um ensino que valorize o seu uso em diferentes contextos 

sociais. 

Seguindo esta linha de raciocínio, os autores do programa entendem 

 
(...) alfabetização como processo específico e indispensável de apropriação do sistema 
de escrita, a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilita ao aluno ler 
e escrever com autonomia.  
(...) letramento como o processo de inserção e participação na cultura escrita. Trata-se 
de um processo que tem início quando a criança começa a conviver com as diferentes 
manifestações da escrita na sociedade (...) e se prolonga por toda a vida, com a 
crescente possibilidade de participação nas práticas sociais que envolvem a língua 
escrita. (PRÓ-LETRAMENTO, FASCÍCULO 1, 2007, pp.12-13) 
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Percebemos então que o desafio posto pelo programa é fazer com que no processo de 

formação se compreenda que a “ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que 

contempla de maneira articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento” (FASCÍCULO1, 

op. cit. p. 13). Procuramos verificar se durante o processo de formação, as tutoras conseguiram 

distinguir esses dois processos e se apropriaram da proposta do programa; mesmo sabendo que 

esse é um curso de formação continuada e que a construção do conhecimento se dá num 

contínuo de experiências, estudo e também de formação. 

Fazendo um resgate sobre as ações desenvolvidas no processo de formação de tutores, no 

primeiro módulo, percebemos durante as observações, que foram sistematizadas as seguintes 

atividades: a) estudos, debates e reflexão teórica sobre a temática alfabetização e letramento; b) 

estudo do fascículo 1, destacando os eixos a serem trabalhados ( compreensão e valorização da 

cultura escrita; apropriação do sistema de escrita; leitura;  produção de textos escritos e 

desenvolvimento da oralidade; c) orientações sobre estratégias de formação; d) relato e trocas de 

experiências; e) estudo sobre a psicogênese da escrita; f) discussão sobre as propostas didáticas 

que utilizam jogos e brincadeiras para ajudar as crianças no processo de alfabetização. 

Podemos perceber que nesse processo de formação, no que concerne a metodologia 

aplicada, existiu uma atenção ao conhecimento teórico, necessário para que se possa refletir 

sobre as mudanças no ensino da língua; abriu-se espaço para o intercâmbio de experiências, onde 

os participantes contextualizavam suas práticas significativas, sendo este um momento especial 

no processo de formação, pois segundo Nóvoa (1992, 1995), quando o professor recorre a uma 

reflexão compartilhada sobre o seu fazer profissional, mediante a uma compreensão crítica do 

seu próprio processo, ele está se auto-formando. Este tipo de formação distancia-se da formação 

tradicional, quando a principal característica era uma metodologia transmissiva. 

 Nesse primeiro módulo de formação, foi dada ênfase também ao eixo leitura.  A 

professora formadora estava sempre destacando a necessidade de o professor proporcionar à 

criança o acesso à leitura, enfatizando também importância do uso de  estratégias de leitura que 

possibilitem a formação do leitor crítico e autônomo. A fala da professora tutora expressa o 

significado da leitura nesse processo de formação: 

 

“Acho que o que mais vai pesar nesse programa é o fascículo que fala sobre leitura, as 
situações de leitura, a questão da sala de leitura, do uso do vocábulo. A estratégia que o 
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professor usa para descobrir o significado da palavra no texto. É, eu já li esse fascículo, 
porque me interesso por tudo que diz respeito a leitura e achei maravilhoso o modo que 
ele fala da leitura, vocês vão ver quando estudarmos ele”. (Tutora J). 

 

A fala da orientadora de estudos faz referência aos fascículos 3 e 4 cuja  a ênfase é dada à 

leitura diária, ao uso da biblioteca ou sala de leitura, ao planejamento das atividades de leitura, 

ao acesso a diversidade de textos e seus diferentes suportes . Mas para isso os autores referem:  

 

Para que nossos alunos se tornem leitores, efetivamente, e para que a leitura seja uma 
prática social em suas vidas, é preciso que ela comece a se tornar uma prática 
relacionada a esta dimensão também na escola - porque, para muitos alunos, a escola é o 
ambiente  em que eles terão mais contato com materiais e ambiente de leitura (PRÓ-
LETRAMENTO,FASCÍCULO 4, 2007p.21). 

 
 

É nesta perspectiva que os autores dos fascículos citados, fazem referência ao papel da 

escola na formação dos leitores e destacam que a leitura é uma atividade a ser ensinada e que 

deve ser vivida de forma dinâmica, estimulando nas crianças o prazer de ler e a compreensão de 

textos. Sobre essa questão acreditamos que o professor tem papel fundamental para incentivar as 

crianças a gostarem de ler, a saber, interpretar um texto, expressando sua opinião sobre ele, 

realizando inferências. 

No processo de observação desse módulo, percebemos que as discussões sobre a 

aprendizagem da língua em uma perspectiva do alfabetizar letrando foi referenciada no fascículo 

1. Contudo, não observamos um aprofundamento no estudo desse fascículo, o que, supomos, 

seria um instrumento essencial para a compreensão dos conceitos que permeiam todo o material 

da proposta do programa, principalmente os conceitos que se referem à alfabetização e ao 

letramento; embora compreendamos que a carga horária do curso não era extensa o suficiente 

para um estudo detalhado de cada fascículo. O depoimento das tutoras, quando buscamos saber 

em questionário de avaliação (questões abertas) sobre a exploração dos conteúdos teóricos e 

práticos do curso sinalizam estas questões: 

 
“Bem, esse encontro foi muito bom, principalmente a troca de experiências com os 
colegas, aprendi muito. O que deve ser mais explorado são os conteúdos dos fascículos, 
também falta suporte de atividades para serem desenvolvidas nos encontros presenciais 
no nosso município”. (Tutora H) 
 
“Achei que na formação faltou um pouco de dinâmicas, o conteúdo era bom, mas foi 
um pouco cansativa e acho que o fascículo1 não foi abordado de forma necessária, 
como já tinha conhecimento sobre o tema, não foi tão difícil a compreensão. Mas era 
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super importante que essa fase da formação o fascículo 1 fosse mais aprofundado, pois 
o mesmo é a chave de toda formação”.(Tutora E) 
“As trocas de experiências foram proveitosas, pois é muito bom refletir sobre o que 
fazemos, mas o tempo deveria ser melhor aproveitado, porque deixamos de abordar 
temas de grande importância para trabalhar com os professores. Ainda acho que é 
necessário ler nos encontros todo o fascículo, pois seria mais fácil detectar dúvidas e daí 
solucioná-las junto a orientadora e colegas” (Tutora M) 
 
“O tema sobre alfabetização e letramento é muito importante pra ser discutido em 
capacitação. Mas achei o material do fascículo 1 muito extenso e o manual não traz uma 
dinâmica que facilite o nosso trabalho e acho que  terei muita dificuldade em repassá-lo 
porque não planejamos como trabalhar esse fascículo com nossos  cursistas”.(Tutora  K) 

 
 

 As falas das tutoras demonstram a preocupação delas em terem domínio do conteúdo 

para assumirem a função de mediadoras nesse processo de formação, junto aos professores. 

Sobre essas questões, Imbérnon (2004) explicita ser essencial em um processo de formação, 

centrar a atenção em como os professores estão processando as informações teóricas ou 

pedagógicas e como esse conhecimento adquirido se projeta nos seus planos de ação. Essa 

reflexão do autor nos faz pensar e rememorar os  vários processos de formação do qual fizemos 

parte em nossa vida profissional, o que nos leva a supor que  seja raro, em um processo de  

formação, haver preocupação em como estamos aprendendo e se estamos aprendendo. Mas, é 

preciso salientar que muitas das inquietações das tutoras eram frutos da nova função que 

exerceriam nos municípios- mediadoras dos processos de formação dos professores municipais. 

Por isso a ânsia de apreender todo o conteúdo do curso. 

Procuramos neste módulo I estabelecer também um diálogo com a professora formadora 

e através de entrevista buscamos perceber suas impressões sobre o processo de formação 

continuada defendido pelo programa. Em depoimento, a professora formadora assim se expressa: 

“ o programa adota uma concepção sócio-interacionista da língua, onde o processo ensino-

aprendizagem de linguagem parte do princípio de que a língua envolve ou se constitui num 

processo de interlocução, onde o saber é significativo e contextualizado”. Percebemos pela 

abordagem da professora, que o estudo da linguagem nesse processo de formação tem como 

perspectiva uma proposta de trabalho que valorize o uso da língua em diversos contextos sociais. 

È nesse sentido que Marcushi (2004, p.16) explicita: “o que determina a variação lingüística em 

todas as suas manifestações são os usos de que fazemos da língua”. 
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Ao abordarmos sobre os objetivos do Programa Pró-Letramento, a professora formadora 

expressa que este visa a “formação continuada na área de Linguagem, com reflexões em torno 

dos diversos eixos da língua: leitura, escrita, oralidade, análise lingüística”. 

Perguntamos a professora formadora que papel ela exerce, para que essa rede de conexão 

de formação continuada alcance o professor. A fala da professora formadora revela: 

 

“Vejo meu papel como de grande importância enquanto mediadora/ facilitadora das 
reflexões em torno dos princípios que regem a formação, bem como dos objetivos a 
serem atingidos. Buscarei junto com o grupo uma tomada de consciência de que esta 
não é apenas mais uma formação, para que tenham um claro entendimento de seu 
significado, de sua fundamental importância para o professor rever suas práticas e 
melhorá-las”. 

 
 

O depoimento da formadora expressa que o seu papel nesse processo de formação, não é 

o de repassadora de conteúdos, mas de mediadora e facilitadora dos princípios que regem essa 

formação. De acordo com Nadal e Ribas (op. cit.) alguns princípios são essenciais para a 

aprendizagem dos adultos nessa formação do pró-letramento, dentre eles enfatizamos: o 

desenvolvimento de uma reflexão crítica, a valorização da experiência dos participantes, a 

definição e clareza dos objetivos e metas e o estabelecimento de um feedback contínuo. 

Ao questionarmos do que dependerá o êxito desse trabalho de formação continuada, a 

formadora refere: “do estudo e empenho no desenvolvimento das atividades junto aos cursistas. 

A tomada de consciência de que esta não é apenas mais uma formação, mas um claro 

entendimento do seu significado é de fundamental importância”. A fala da professora expressa o 

pensamento de Fávero (1981), quando diz que nos tornamos educador quando nos 

comprometemos profundamente, como construtores e organizadores do trabalho educativo. 

Assim, um profissional da educação que exerce a função de formador, se destaca, com o seu 

comprometimento geral com as causas da educação. 

Ao término do primeiro módulo da formação de tutores, buscamos perceber as 

impressões do grupo sobre esse momento inicial de formação e aplicamos um questionário 

(anteriormente citado) às tutoras com questões abertas e fechadas, para que elas avaliassem o 

processo de formação a partir de alguns princípios defendidos pelo programa, sobre a 

aprendizagem de adultos, fundamentados nas concepções de MASETTO (1992, citado por 

RIBAS e  NADAL, 2007). 
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Com a aplicação do questionário, buscamos perceber quais os princípios desenvolvidos 

que facilitaram à aprendizagem das professoras tutoras. Observemos a tabela a seguir. 

 

Tabela 3 - Avaliação inicial do processo de formação do Pró-Letramento pelas tutoras 

Esse Módulo I da formação do pró-letramento  
proporcionou: 

Excelente Bom Regular Não atendeu 

1-Definição clara de objetivos e metas a serem 
atingidos; 

    5                  8      2     _ 

2-Abertura de espaços para debates, exposições de  
idéias, diálogo, escuta, socialização de experiências; 

   14      1      _     _ 

3-Articulação teoria e prática;       4              9      2     _ 

 

4-Focalização das necessidades, expectativas, 
conhecimentos e interesses do grupo; 

      1      

12 

    2     _ 

5- Utilização de feedback contínuo para obter  
informações da concretização ou não dos objetivos; 

     4       8      3     _ 

6-Utilização de estratégias variadas na realização 
das 
 atividades, adequando-as aos objetivos; 

    

    3 

     

    9 

     

    3 

    _ 

 

7-Utilização de estratégias variadas na realização  
das 
 atividades, adequando-as aos objetivos; 

 

      3 

 

    9 

 

     3 

     _ 

8-Desenvolvimento de uma prática de reflexão 
 sistematizada; 

 

      2 

 

  12 

 

     1 

_ 

9- Orientação sobre a postura do tutor em relação ao  
respeito à fala do professor, as suas experiências. 

 

      4 

 

    9 

 

     2 

     _ 

10-Considera os conhecimentos teóricos do grupo,  
aprofundando-os e aproximando-os dos 
desconhecidos  
de maneira progressiva; 

    5      8       2      _ 

11-Sensibiliza o grupo de trabalho quanto a 
 problematização da realidade, objetivando 
 melhorar a aprendizagem dos alunos.  

     5       7       3      _ 

 

Pela tabela acima, evidenciamos que as tutoras avaliaram de forma positiva esse primeiro 

momento de formação e mostraram que em nenhum momento os princípios necessários para o 

desenvolvimento da sua aprendizagem, nesse programa de formação, deixaram de ser atendidos. 

Se analisarmos detalhadamente a tabela, verificaremos que segundo as tutoras acerca de 80% dos 

princípios descritos foram atendidos nas condições de excelente ou bom. 
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Quando indagamos a respeito do enfoque que foi dado à leitura neste primeiro módulo, 

todas as tutoras afirmaram que o tema leitura perpassou as discussões de todo o módulo, seja 

incentivando uma prática para formação de leitores, ou discutindo os diferentes propósitos da 

leitura, inserindo-as em práticas de letramento. As respostas dos questionários a seguir ilustram 

essa afirmação: 

 
“Todos os enfoques foram dados a leitura. Pois o curso requer todo processo de leitura, escrita e oralidade”. ( Tutora 
B   ) 
 
“ Foi posto nessa formação que a leitura, ela deve ser trabalhada na série inicial  e deverá ser instigante, interessante. 
A leitura deve ser ensinada na perspectiva do alfabetizar letrando”. (Tutora A) 
 
“Que a leitura é fundamental, importante na vida escolar e social do cidadão, mas desde que compreendida, 
exercendo seu papel também social, de construção e aquisição de saberes”. (Tutora I) 
 
“Que a leitura tem que ser significativa para a criança, tem que ser contextualizada, prazerosa e que a criança precisa 
conhecer os diversos gêneros textuais”. (Tutora M ) 
 
“A ênfase foi dada a uma prática de leitura que estimule os alunos a gostarem de ler, a realizar leituras deleite 
diariamente, e que seja uma leitura interessante, que prenda o interesse dos alunos” (Tutora E) 
 

Como podemos observar, as tutoras expressaram que neste módulo, a leitura foi objeto de 

reflexão, de estímulo a uma prática que incentive nos alunos o gosto pela leitura, ensinando 

também que ela atende a diversas finalidades. Mas para o professor desenvolver essas práticas de 

leitura, de acordo com Gouveia e Orensztejn (2006, p.36), é preciso que ele tenha uma boa 

relação com a leitura, ou seja, que as atividades de leitura façam parte da sua vida de forma 

prazerosa e necessária.  

As professoras tutoras foram questionadas também sobre o seu papel enquanto professora 

formadora no programa pró-letramento e dentre as respostas obtidas destacamos os seguintes 

pontos:   

� Propor momentos de estudos para apropriação dos conhecimentos atuais sobre 

alfabetização e letramento;  

� Ser mediador da proposta do programa alfabetizar letrando;  

�  Propor reflexões sobre a prática docente; 

� Ser um facilitador do grupo de estudo no processo de ensino e aprendizagem da leitura e 

da escrita; 

� Motivar os professores a desenvolverem uma prática na perspectiva do alfabetizar 

letrando;  
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� Propiciar momentos de socialização de experiências e análise da prática.  

 

Esses pontos destacados demonstram que na concepção das tutoras, um processo de 

formação deve propiciar o estudo teórico dos temas e sua relação com a prática, e principalmente 

estimular os professores a desenvolverem uma prática na perspectiva do alfabetizar letrando. 

Esta alternativa de motivar uma prática, onde os professores ensinem na perspectiva da 

alfabetização e do letramento, já demonstra que o grupo de tutoras aceitou a proposta do 

programa. Os fragmentos das escritas de algumas tutoras expressam os pontos evidenciados: 

 
“(...) Acho que meu papel é de mediadora do grupo, possibilitando momentos de estudo, discussão e reflexão sobre 
a prática docente, a partir do que estamos vendo no curso. Acho que só assim, conseguiremos de fato, tornar o 
processo de alfabetização e de letramento algo possível, e assim, modificar posturas e práticas”. (Tutora I) 
 
“(...) A minha função enquanto tutora é estimular os professores a se apropriarem dos novos conceitos sobre 
alfabetização e letramento, fazendo eles refletirem sobre as práticas de leitura e escrita que estão trabalhando na sala 
de aula” (Tutora F) 
 
“(...) na função de tutora, devo estimular a troca de experiências com os professores, pois acho que aprendemos 
muito com essa prática e principalmente explorar todos os fascículos de forma motivadora, orientando e construindo 
junto com eles novas formas de ensinar, atendendo a proposta do curso, que é alfabetizar letrando”. (Tutora C) 
 
 
 

Os excertos acima descritos abrem possibilidades para refletirmos que num processo de 

formação nesses moldes, torna-se importante as tutoras abrirem espaço para a reflexão, 

acreditando que somente um profissional crítico-reflexivo pode pensar e redirecionar a sua 

prática.  Pesquisadores como Schön( 1992,1994), Nóvoa (1992), Pérez-Gómez (1992), Zeichner 

(1992), Pimenta e Anastasiou (2005), dentre outros, percebem o professor como um profissional 

reflexivo. Segundo Schön (1992), o processo de reflexão-na-ação ou sobre a ação, exige do 

professor uma postura crítica, analítica, porque ao tomar a prática como objeto de reflexão ele 

passa a ter maior consciência da sua ação e pode explicá-la ou redirecioná-la. 

É nesse sentido que Pimenta e Anastasiou (2005) comentam sobre a importância da 

pesquisa da prática e da realidade nos processos de formação de professores, porque segundo 

elas, o redirecionamento, a transformação das práticas se configura através do conhecimento, da 

reflexão sobre essas práticas, pois só assim é possível “estabelecer os nexos e as relações entre 

esses contextos, interpretá-los à luz das teorias da educação e do ensino e propor novas formas, 

maneiras e modos de ensinar” (p 72). 
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Perguntamos também as orientadoras de estudos se esse momento inicial de formação 

atendeu às suas expectativas. As respostas de algumas foram reveladoras: 

 

“Em parte, esperava que fosse trabalhado todos os passos a serem vivenciados com os cursistas de forma mais 
detalhada” (Tutora C) 
 
“Sim, porque esclareceu a maioria das  dúvidas que eu tinha acerca de letramento”. (Tutora F) 
 
“Não. Faltaram subsídios para atuar com os meus cursistas. Pensei que os fascículos iam ser mais explorados e que 
iria planejar para repassar para os cursistas” (Tutora B) 
 
“ Em parte, foi muito boa a troca de experiência, o material do curso é excelente, mas acho que faltou mais estudo 
do fascículo um. Vi que ele é muito importante e que tem muita coisa que não dominamos, por isso acho que 
devemos ter aprofundado mais. Mas o grupo é muito bom, as colegas estão sempre ajudando” (Tutora L) 
 
“ Sim atendeu, porque fui bem orientada pela formadora, o material (fascículos) são bem elaborados e eu vou 
complementar essa minha formação com pesquisas para melhorar as práticas das cursistas” (Tutora B) 
 
“ Acho que o encontro atendeu sim as minhas expectativas, pois o suporte (fascículos) oferecido foi de suma 
importância e de ótima qualidade, porém sabemos da importância da utilização de outras fontes para melhor 
esclarecimento” (Tutora N). 
 
 
 

O fascículo dois (material de estudo dessa formação) trata sobre avaliação e destaca que 

ela é uma importante fonte de informação para formulação ou intervenção durante qualquer 

processo de aprendizagem, uma vez que seus registros ajudam a compreender os avanços, as 

dificuldades e as necessidades de intervenção. Mas os autores desse fascículo explicitam que 

apesar do considerável volume de estudos e propostas inovadoras nesse campo, a avaliação ainda 

representa fonte de medo, dúvidas, conflitos e até omissões. 

Ao refletirmos sobre a avaliação inicial realizada pelas tutoras sobre esse processo de 

formação; as respostas do questionário, no que concernem as questões fechadas, apontam que 

elas foram atendidas em sua quase totalidade entre excelente e bom. Entretanto quando 

perguntamos se esse momento inicial de formação atendeu suas expectativas, as respostas 

obtidas, conforme excertos acima contradizem as respostas da avaliação da primeira parte do 

questionário.  

Diante disso nos questionamos: por que essa contradição? Que motivos as levam a avaliar 

de forma tão diferente o mesmo processo? Que medos, conflitos perpassam a mente dessas 

tutoras? Acreditamos que se o profissional da educação tomar consciência da importância da sua 

avaliação crítica num processo de formação, percebendo que aquele é o espaço certo de se 
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colocar, falar sobre a metodologia do curso, as aprendizagens e não aprendizagens, da 

competência técnica e do envolvimento profissional do formador, poderão ter um processo de 

formação com maiores possibilidades de operar com os conceitos, procedimentos e atitudes. Mas 

é importante ressaltar que os aportes teóricos enfatizado no primeiro fascículo perpassam os 

outros fascículos e que a compreensão dos temas, conteúdos e práticas destacados neste primeiro 

módulo do curso, dependem também da formação dessas tutoras, ou seja, das suas leituras, das 

suas experiências profissionais, da sua prática docente, pois este é um programa de formação 

continuada que poderá complementar, ampliar, abrir espaços para novas reflexões sobre as 

questões atuais referentes ao ensino da língua. 

Com relação ao módulo II desse processo de formação de tutores, o mesmo teve uma 

carga-horária de 16 horas e ocorreu no mês de setembro de 2008. Foram apresentados como 

objetivos dessa etapa do curso: Refletir sobre os aspectos conceituais relacionados ao processo 

de avaliação no ensino fundamental; elaborar e analisar instrumentos e registros de avaliação de 

aprendizagem dos alunos; Discutir sobre a importância da rotina pedagógica fundamentada no 

desenvolvimento de uma prática voltada para a alfabetização e o letramento e organizar o 

planejamento dos encontros pedagógicos com os professores referentes aos fascículos 2 e 3. 

No que se refere à metodologia adotada neste segundo encontro, observamos uma grande 

rodada com troca de experiências entre as tutoras, onde elas relatavam a dinâmica dos encontros 

de estudo com os professores, nos respectivos municípios. As tutoras fizeram comentários sobre 

a receptividade dos professores ao programa, destacando a qualidade do material de estudo 

(fascículos e Dvds), para fundamentação  teórica do professor e reflexão sobre a prática.        

 Observemos alguns trechos das falas das tutoras sobre a receptividade do curso nos 

municípios: 

 

“(...) Agente iniciou apresentando o pró-letramento na formação continuada de julho. A receptividade foi muito boa 
dos professores. Escolhemos um mascote para o curso “A Águia”, para alçarmos grandes vôos neste projeto. Está 
sendo um trabalho excelente, estamos sempre retomando as questões dos eixos e o grupo está se superando. Estão 
realizando todas as atividades propostas,  fazendo pesquisas, buscando aprofundar o referencial teórico...pela 
necessidade. E dizem agente quer mais bibliografia, e um passa para o outro e diz eu já li esse autor e gostei, leia 
também. Está maravilhoso.” (Tutora I) 
 
“(...) Antes de iniciar a formação eu ouvi alguns comentários de colegas professores que diziam: ‘eu não vou 
participar porque é roubo de tempo’; ‘estamos cursando pedagogia, não precisamos disto’. Confesso que fiquei um 
pouco apreensiva, mas não sou de desistir. No decorrer dos encontros,  com grande satisfação ouvi os colegas 
dizerem: ‘Eu me surpreendi, é diferente não é? Essa vai servir’;  ‘ Aqui é realmente uma formação e não uma 
capacitação’; ‘Nesses encontros há coerência no que se fala e no que se faz’. É isso embora tenhamos dificuldades 
mas está sendo muito gratificante”.(Tutora M) 
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“(...) Foi surpreendente o envolvimento do grupo nesses primeiros encontros com o grupo de professoras. No 
primeiro dia expliquei os objetivos do pró-letramento, fizemos o levantamento das expectativas das professoras, 
apresentamos o material de estudo, os fascículos, e fomos fazendo o nosso trabalho e elas participaram com 
entusiasmo das atividades propostas. Mas a nossa surpresa foi  no segundo encontro onde elas diziam: ‘ não vimos a 
hora de chegar esse próximo encontro, parece que os dias não passavam...’; ‘ nós lá na escola conversamos muito 
sobre  esse encontro, ele é muito diferente das capacitações que a Secretaria  dá, as vezes traz gente lá de fora, que 
não sabe nada da nossa realidade’; ‘ o diferencial num encontro como esse é que quem está aqui estudando com 
agente, ouvindo, discutindo é alguém que nos conhece, que pode acompanhar o nosso trabalho’. Entendi que eles 
queriam uma pessoa que desse a formação, mas que pudesse depois acompanhar o seu trabalho” (Tutora E) 
 
“(...) Estava cheia de expectativas quanto ao encontro com as professoras, pois não tenho experiência como 
formadora e isso já torna o nosso trabalho mais difícil. Mas me surpreendi com o interesse do grupo, gostaram muito 
do material de estudo, os fascículos, disseram que ele estava muito próximo da realidade em que vivem, pois os 
relatos das professoras sobre suas práticas se aproximam do dia-a-dia da sala de aula delas” (Tutora N) 
 
 

Podemos observar que os posicionamentos das tutoras sobre o processo de formação nos 

municípios foram significativamente positivos e destacaram que os professores estão sentindo-se 

motivados pela dinâmica dos estudos que além de ampliarem os conhecimentos estão podendo 

trazer a rotina da sala de aula para ser discutida. E outra coisa muito importante ressaltada foi à 

questão da proximidade entre quem estava orientando o processo de formação e o professor. 

Pareceu-nos que para elas, essa proximidade era muito significativa, pois dava a impressão de 

continuidade nos trabalhos propostos. 

Saber como os professores se relacionou com esse processo de formação, é importante, 

no sentido de se compreender que tipo de formação a eles interessa. Pois como bem afirma 

Garcia (1999) a discussão de propostas teóricas e práticas é uma importante ferramenta a ser 

utilizada nos programas de formação, pois estas experiências de aprendizagem permitem ao 

professor intervir profissionalmente nas situações de ensino. 

Dentre os municípios participantes dessa turma observada, apenas uma das tutorias 

expressou o desinteresse dos professores em participar do processo de formação e enfatizou a 

baixa freqüência dos participantes.  

 

“(...) O encontro com os professores não foi bom, não houve uma boa freqüência, alguns dos participantes, disseram 

que essa formação não foi divulgada, que estavam na escola e receberam o recado para participar. Não sabem se vão 

continuar, pois não tem muito tempo disponível”. (Tutora k) 

 
 

A fala da tutora exprimia certa angústia, e sentimos que ela não estava tendo muito apoio 

para organizar as questões referentes ao encontro e a divulgação do mesmo junto aos 
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professores. Sabemos que é preciso fazer todo um trabalho junto aos professores para que ele 

organize seu tempo para participar das formações pedagógicas, portanto as Secretarias de 

Educação têm papel fundamental, de divulgar e organizar esses encontros, atendendo as 

especificidades da demanda de professores. E mais, é necessário também que reconheçam que a 

atuação do professor em sala dependerá entre outras coisas, do seu desenvolvimento profissional 

permanente. 

Outros procedimentos metodológicos adotados nesse encontro foram à leitura deleite e a 

análise de produções escritas de alunos. Pudemos observar durante o exercício de análise das 

produções dos alunos que algumas tutoras ainda mantêm uma concepção tradicional sobre o 

ensino e a avaliação. Ficou muito clara durante as discussões a necessidade de se avançar nas 

concepções de alfabetização e avaliação.  

Suprindo um pouco essas questões a professora formadora fez competentemente uma 

exposição dialogada sobre concepções e instrumentos de avaliação, depois a turma reuniu-se em 

pequenos grupos para estudar alguns trechos do fascículo 2. Outra atividade enfocada nesta etapa 

da formação foi a elaboração de instrumentos de avaliação pelos grupos, contemplando os eixos 

da leitura, da oralidade, do sistema de escrita alfabética e da produção de texto. Alguns grupos 

apresentaram dificuldades em elaborarem instrumentos de avaliação que contemplassem as 

competências, capacidades e atitudes dos eixos citados. Isso foi percebido no momento da 

apresentação dos grupos. 

Nesse momento, sentimos a ausência de uma intervenção que apontasse a necessidade do 

grupo se aprofundar mais em relação às capacidades a serem desenvolvidas pelos alunos nos 

diferentes eixos de ensino. Mereceria ter sido enfatizado às tutoras um estudo mais detalhado do 

fascículo 1, no qual estão descritas detalhadamente como se deve trabalhar essas capacidades em 

todos os eixos e também lerem outras fontes para terem maior compreensão sobre o tema. 

Acreditamos que a internalização e o domínio desses pressupostos teóricos são imprescindíveis 

para que o tutor possa desenvolver bem o seu trabalho junto aos professores. 

Foi proposta na atividade seguinte a elaboração de planejamento do trabalho com o 

fascículo 2, junto aos professores. Em seguida, a professora formadora solicitou que o grupo 

avaliasse por escrito, esse módulo de formação. 

Percebemos nesse módulo a influência de fatores externos ao processo de formação, que 

envolvem questões de ordem político-administrativa nos municípios, como é o caso da mudança 
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de gestão nestes municípios. Notamos que esse tipo de problema acarretava certa apreensão aos 

tutores em relação à continuidade do programa. 

O módulo III ocorreu em outubro de 2008, e constou uma carga horária de 16 horas. O 

trabalho foi iniciado com uma leitura deleite e logo em seguida a professora formadora expôs a 

leitura da pauta de trabalho e os objetivos do encontro: 

 

� Refletir sobre a importância da biblioteca escolar ou sala de leitura, para a formação do 

aluno leitor; 

� Analisar as diversas modalidades de leitura, os gêneros e suportes de textos e o papel 

mediador do professor no processo de letramento; 

� Refletir sobre o papel do lúdico no processo do alfabetizar letrando; 

� Organizar o planejamento dos encontros pedagógicos com os professores referentes aos 

fascículos 4 e 5. 

 

Em seguida a formadora incentivou as tutoras a fazerem uma troca de experiência sobre 

os encontros de formação dos municípios, enfatizando a freqüência dos participantes, as sessões 

de estudo e as atividades realizadas. Após esse momento foi solicitado a discussão em pequenos 

grupos sobre a organização e usos da biblioteca e das salas de leitura, a partir do estudo dos 

textos do fascículo 4. Houve também discussão e reflexão sobre como e para que se ler e a 

análise de características de alguns gêneros textuais.  

Percebemos nesse segundo módulo maior segurança das tutoras em relação aos temas 

trabalhados no encontro anterior. E em depoimento, elas frisaram o estímulo e o interesse que 

tiveram em pesquisar sobre os temas abordados no primeiro e segundo encontros e salientaram 

que estão estudando sistematicamente esses conteúdos.  

Um dos pontos culminantes desse encontro foram as histórias de leituras das tutoras. Os 

fragmentos dos depoimentos a seguir mostram algumas histórias de leitura das tutoras, na família 

e na escola. 

 

“Minha mãe só fez o primário, mas ela lê tudo, jornal revista, livros. Mas eu não puxei a ela. Eu não gostava de ler”. 
(Tutora D) 
 
“Fui criada num ambiente de comércio, com jornais, revistas, cartilha, pois a minha mãe tinha sido professora. Aos 
cinco anos eu já lia, juntava as sílabas. Na escola eu tinha que fazer de conta que não sabia ler e escrever. Lembro 
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que um dia, os colegas estavam de joelhos e eu naquele dia  fingi realmente não saber ler para os colegas não 
ficarem de castigo”. (Tutora I). 
 
“Ah, aquela professora, ela ainda mora lá perto de casa, era ruim de doer, todos lá se lembram. Ela dava aula de 
leitura toda a quarta-feira. A miserável não faltava um dia, tomava a aula de leitura de um por um, era um 
sofrimento e quem não lesse direito, a danada deixava de  castigo” (Tutora B). 
“ Nenhuma referência de professor ensinando leitura na minha vida. Na infância, a escola não contribuiu em nada 
com práticas de leitura.  Tive oportunidades em minha casa, a minha tia sempre comprava livros. A minha mãe lia 
jornal, revistas. Mas na escola se lia uma vez na vida. Agora eu lembro do meu professor de história e geografia, já 
na 5ª ou 6ª série, ele indicava livros pra gente ler e falava dos livros com paixão. Ele foi a maior referência”. (Tutora 
0). 
 
“Minha referência em leitura é a minha mãe. Ela fez até a admissão. Ela estava na roça e inventava dor de cabeças 
para ir para um cantinho e ler escondido. Eu aprendi a ler com a minha mãe. Eu sempre me antecipava na leitura.  
Quando tinha gravuras eu criava a história e aí minha mãe colocava a mão na gravura pra eu realmente ler. Aprendi 
a ler assim”.(Tutora H) 
 
“Ah, meu pai foi minha referência, ele contava muitas histórias infantis. Ele tinha até a 4ª série. Mas lembro que até 
aos  cinco anos, eu já lia todos os clássicos”.(Tutora   J ) 
 
 

Os depoimentos das tutoras mostram que à escola não colaborou muito para incentivá-las 

a gostar de ler, a serem leitoras críticas, tendo autonomia na escolha dos textos a serem lidos. A 

grande influência apresentada pelas tutoras com referência as suas práticas de leitura é da 

família. 

As tutoras, ao finalizar este módulo de estudo reivindicaram que a pauta de trabalho fosse 

cumprida, que os intercâmbios de experiências fossem mais objetivos, com tempo determinado 

para a exposição de cada um e reclamaram a questão da distribuição do tempo pedagógico, uma 

vez que não houve tempo para o planejamento dos encontros pedagógicos com os professores. O 

relato de uma das tutoras, expressa esse sentimento: 

 

“(...) esse é um momento muito importante para nós. Viajamos horas         e horas e não podemos perder tempo, aqui 
agente tem que aproveitar para estudar e tirar nossas dúvidas, porque depois estamos muito distante e sozinhas, não 
temos ninguém para consultar ou dividir. Por isso é importante que a gente saia daqui com o planejamento de como 
vivenciar cada fascículo com o professor. Por isso acho que temos que nos esforçar para a pauta ser cumprida”. 
(Tutora I) 
 
 

 O depoimento acima foi seguido de algumas outras falas que enfatizaram a importância 

de maior aprofundamento dos fascículos e planejamento de como trabalhar com o professor. 

Vejam o depoimento de outra tutora: 

 
“(...) olhe professora, nós não estamos criticando, dizendo que não está bom, mas é que quando estamos lá (refere-se 
ao município) temos de fazer tudo sozinha, e se sairmos daqui com uma pauta construída por nós, com certeza nosso 
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trabalho vai ser melhor. É diferente, sabe? O modo como estudamos aqui e como vamos estudar com os professores, 
pois lá, tem que ser tudo no miudinho” (Tutora L). 
 

 Essas falas mostram preocupação com o planejamento do trabalho a ser feito com os 

professores e demonstram a importância que as tutoras atribuem a esse planejamento ser 

construído na formação. Sabemos que quando se planeja em grupo, abrem-se várias 

possibilidades para compartilhar as idéias, dúvidas, dificuldades e certezas e que este tipo de 

planejamento conjunto, pode permitir a ampliação do repertório de procedimentos a ser 

trabalhado com o professor.  Depoimentos como esses das tutoras, pactuam com o pensamento 

de Ribas (2000), pois mostram o comprometimento delas nesse processo de formação, com o 

conhecimento e a construção coletiva. Isso, segundo a autora, as estimula a desenvolver 

competências pedagógicas nos vários espaços de formação. 

 Ressaltamos que as preocupações das tutoras quanto às questões político-administrativas 

em seus respectivos municípios não foram sem fundamento, pois esse módulo ocorreu após as 

eleições, quando tivemos uma baixa freqüência das tutoras.  

O último módulo desse processo de formação das tutoras no Programa Pró-letramento 

ocorreu em novembro de 2008, com uma carga horária de 24 horas. Esse módulo teve como 

proposta o estudo dos fascículos 6 e 7 e buscou atender aos seguintes objetivos: discutir sobre o 

processo de escolha e uso dos livros didáticos, observando as concepções de linguagem ali 

existentes; refletir sobre os modos de falar e de escrever presentes no cotidiano da sala de aula e 

na sociedade; refletir sobre os saberes da oralidade, da leitura e da escrita a partir do 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos. 

Quanto à questão metodológica desse módulo de formação, tivemos: leituras deleite, 

leituras compartilhadas de textos que compõem os dois fascículos, trabalho em pequenos grupos, 

quando as tutoras foram orientadas a fazerem uma análise de alguns livros didáticos, observando 

as atividades dirigidas a alfabetização e ao letramento, exposição dialogada das sínteses dos 

grupos; apresentação de vídeo sobre os modos de falar e os modos de escrever; trabalho em 

grupo para planejamento e produção de gêneros discursivos orais: conto infantil, notícia 

televisiva, júri simulado, entrevista; exposição dialogada sobre os gêneros discursivos; reflexões 

sobre histórias infantis em sala de aula; avaliação do encontro. 

Ao término desse módulo aplicamos o último questionário às tutoras para que elas 

fizessem uma avaliação geral sobre esse processo de formação. Enfocamos questões referentes à: 
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leitura deleite, a relação teoria prática, a valorização da socialização de experiências, o estudo 

dos fascículos, o tempo pedagógico, a metodologia dos encontros, o planejamento dos encontros 

de estudo com os professores, o enfoque dado às práticas de leitura, e se a formação atendeu as 

expectativas do grupo. Observemos a tabela abaixo com a avaliação das tutoras: 

 

Tabela 04 - Avaliação final das tutoras sobre a formação do Programa Pró-Letramento 

Questões Avaliadas Excelente Bom Regular ão atendeu 

1- Leitura Deleite     7   4     _    _ 

2- Articulação teoria-prática;      2    5     4    _ 

3- Socialização de experiências;      5    5     1    _ 

4- Aprofundamento dos fascículos;      1    5    5    _ 

5- Distribuição do tempo pedagógico;      1      5    5    _ 

6- Planejamento dos encontros com os professores;      1    5    5    _ 

7- A metodologia da formação;      5              5    1    _ 

8- O enfoque dado à leitura.     8    2    1    _ 

 

Enfatizamos que participaram deste questionário somente onze tutoras, conforme foi 

explicitado anteriormente, as questões de cunho político-administrativo, afastaram algumas 

participantes do processo de formação. Analisando a tabela acima, vemos que a questão sobre a 

leitura deleite foi muito apreciada pelas cursistas. Essa é uma prática que estimula o gosto pela 

leitura. Outra questão bem avaliada pelas tutoras foi quanto à socialização de experiências, a sua 

importância foi sempre enfatizada durante todo o processo de formação.  As tutoras viam esse 

momento como um espaço de aprendizagem e reflexão coletiva. 

Quanto à articulação das abordagens teóricas com a prática, essa é uma questão que na 

concepção das tutoras, deveria ter sido mais bem explorada nesse processo de formação. Ao 

observarmos a tabela 04, perceberemos que 33% das tutoras, avaliaram a relação teoria e prática 

de forma regular. Mas compreendemos que nos momentos de socialização de experiências já se 

instaurava uma reflexão sobre a prática docente. Mas, enfatizamos que exemplos pontuais 

relacionados às propostas de ensino ressaltadas pelas tutoras, poderiam  terem sido aproveitadas 

pela professora formadora para fazer uma ponte com a questão teórica. Partindo dessas reflexões, 

Chauí (1980) refere que entre teoria e prática há uma relação simultânea e recíproca, que mesmo 

sendo distintas possui uma unidade indissolúvel. Nessa vertente Marcelo (1992) também destaca 
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que quando o professor assume sua prática docente, como objeto de reflexão, ele intervém 

conscientemente. È nesse sentido que enfatizamos que num processo de formação a relação 

teoria e prática ocorrem a partir de uma reflexão situada, onde o profissional reflete sobre as 

experiências, confronta-as com as teorias e toma consciência de seu processo de aprendizagem.   

Nessa perspectiva, Nadal e Ribas (2007, p.27) referem que a articulação entre teoria e 

prática, exige uma conexão entre a experiência do professor e os novos referenciais teóricos, para 

a partir daí, ele, ressignificar suas hipóteses e construir novos conhecimentos. Acreditamos que 

os intercâmbios de experiências tornam-se mais produtivos num processo de formação, quando 

não são caracterizados como relatos, mas como uma experiência situada que deve ser refletida, 

analisada e confrontada com as teorias estudadas.  

Outras questões que merecem reflexão, de acordo com a avaliação das tutoras, dizem 

respeito ao estudo e aprofundamento dos fascículos, a distribuição do tempo pedagógico e ao 

planejamento dos encontros de estudo com os professores nos municípios. Conforme se observa 

na tabela 04, essas questões atingiram um percentual de 41%(cada uma delas)  como uma 

questão tratada de forma regular na formação. Com relação ao aprofundamento dos fascículos, 

enfatizamos que essa é uma necessidade crucial, pois na função de orientador de estudo é 

fundamental que se tenha clareza nas concepções de aprendizagem e domínio dos conteúdos 

referentes à proposta do programa. Mas, é preciso se ter clareza sobre a carga-horária do 

processo dessa formação continuada, que não se tinha condições de aprofundar todos os 

fascículos num curto espaço de tempo. Entretanto, poderia ter sido orientado o estudo dos 

fascículos aos tutores nos seus respectivos municípios, mas com questões pontuais para serem 

estudadas, refletidas e discutidas nos próximos encontros. 

Nadal e Ribas (2007) expõem que os fascículos buscam articular as abordagens teóricas 

com a prática e, nesse sentido, explicita que os orientadores de estudo precisam fazer: 

 

(...) uma leitura atenta, com uma atitude inquisitiva, com postura de abertura frente ás idéias apresentadas, buscando 
não somente compreender o que lê, mas compreender a relação do estudado com situações concretas vivenciadas e, 
de modo especial, compreender em que medida as distâncias e diferenças entre o apresentado e o vivido podem 
diminuir (p.4). 
 
 
 

Pelo exposto, podemos dizer que tanto as autoras acima citadas, quanto algumas tutoras 

(41%) qualificam as leituras mais apuradas dos fascículos, como essenciais nessa formação; 



149 
 

porque essa leitura possibilitará aos tutores maior compreensão da proposta do programa. Quanto 

à questão do tempo pedagógico, salientamos que saber aproveitar o tempo pedagógico constitui 

fator importante, principalmente nesse processo de formação em que os tutores atuarão nos seus 

municípios como formadores, pois estarão mediando na ponta, todo o processo de estudo, 

reflexão e discussão, na perspectiva de junto aos professores melhorar as aprendizagens dos 

alunos. 

Na nossa avaliação final, procuramos perceber se as tutoras haviam evoluído na sua 

compreensão sobre os conceitos de alfabetização e letramento, por isso questionamos: após esse 

processo de formação, qual é a concepção que você tem de alfabetização e letramento? 

Observemos a compreensão de algumas tutoras: 

 

“ A alfabetização está mais relacionada ao funcionamento da língua escrita, a aprendizagem inicial das crianças 
quanto aos processos de escrita e leitura. E o letramento são as habilidades desenvolvidas pelas crianças para usar a 
leitura e a escrita em situações do cotidiano, ou seja, nas práticas sociais”. (Tutora A) 
 
“ Podemos considerar a alfabetização como o domínio do sistema de escrita alfabética, onde os alunos faz as 
relações dos grafemas, fonemas, lendo as palavras e textos. Mas na alfabetização ele também é capaz de produzir  
pequenos textos. Com relação ao letramento, este se dá quando a criança utiliza essa leitura e escrita nas práticas 
sociais. Por exemplo, quando ele sabe qual ônibus vai pegar porque ele lê a placa; quando consegue utilizar a escrita 
para anotar recados, fazer listas de compras com a mãe”. (Tutora B) 
 
“A alfabetização está ligada a aprendizagem da escrita e aos primeiros passos da criança em relação à leitura. Já o 
letramento está ligado ao uso de diferentes materiais escritos nas práticas sociais, como ler um jornal, anotar um 
recado, ler e interpretar embalagens, rótulos” (Tutora D) 
 
“ Não podemos esquecer que a alfabetização e o letramento são processos diferentes mas que devem seguir juntos 
no processo de escolarização das crianças. A alfabetização diz respeito ao domínio da tecnologia do ler e escrever e 
o letramento tem relação do uso dessa escrita, dessa leitura nas práticas sociais. Como vimos, você pode não saber 
ler e escrever mas ser letrado.” (Tutora E) 
 
“ Na alfabetização a criança aprende o código da escrita, consegue ler e escrever, mas ainda não tem autonomia de 
fazer uso dessa leitura e escrita. E quanto ao letramento é quando a criança já usa essa, como dizer, tecnologia para 
se envolver nas práticas sociais. Isso é lendo livrinhos, escrevendo bilhetes, cartinhas, fazendo listas de compras, 
lendo placas de lojas, farmácias, ônibus”.(Tutora G) 
 
 

Percebemos que as tutoras durante o processo de formação conseguiram diferenciar os 

conceitos de alfabetização e letramento, isso indica que havendo uma compreensão da 

diferenciação dos conceitos, este é ponto de partida para se investir numa proposta de 

alfabetização na perspectiva do letramento. Finalizando a avaliação desse processo de formação, 

perguntamos as tutoras se a formação atendeu suas expectativas. Salientamos que 81% das onze 
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avaliações finais registradas, consideraram que a formação do pró-letramento atendeu as suas 

expectativas. Vejamos alguns registros dessa afirmação: 

 

 
“Essa formação atendeu minhas expectativas, porque trouxe  situações de experiências que fortaleceu a nossa 
prática, aprofundamos os conceitos sobre alfabetização, letramento, sobre o ensino da leitura e produção de textos. 
Os nossos professores estão refletindo sobre sua prática, e tentando modificá-las, observamos isso quando fizemos o 
acompanhamento em sala de aula”. (Tutora H) 
 
“Sim, foi muito significativa essa formação, ela atendeu minhas expectativas, pois levamos nossas experiências de 
aprendizagem para o município e a troca entre os professores foi muito boa. E o mais importante é que percebemos 
que algumas mudanças estão ocorrendo nas práticas dos professores em relação à leitura e a escrita”. ( Tutora F  ) 
 
“ Atendeu sim minhas expectativas.  Nos nossos encontros com os professores procuramos aprofundar os fascículos, 
realizar trocas de experiências, trazendo a prática para ser discutida na formação. Acredito que essa formação 
proporcionou aos professores uma renovação na prática deles. Segundo eles o pró-letramento veio enriquecê-los”. 
(Tutora G) 
 
“ Acredito que a cada encontro sempre aprendemos um pouco mais, portanto essa formação atendeu as expectativas. 
E com relação ao grupo de professores participantes do meu município, acho que eles estão modificando as suas 
práticas, principalmente em relação ao uso da leitura e escrita nas práticas sociais”. (Tutora E) 
 
“ Essa formação atendeu sim, minhas expectativas. Os conteúdos, as estratégias, o estudo de cada fascículo 
obrigava-me a buscar mais, isto é, aprofundar os assuntos para melhor atender aos professores, assim, aprendi 
muito. Achei muito significativo nessa formação o acesso as novas concepções da leitura, da escrita e da oralidade, 
isso fez com que confrontássemos, analisássemos e refletíssemos sobre o nosso fazer pedagógico. Percebo que o 
impacto dessa formação é muito positivo no município, pois tenho visto nos professores a vontade de refazer, de 
acertar, de mudar e alcançar bons resultados com os alunos” ( Tutora I  ). 
 

 
Os depoimentos acima expostos demonstram a importância desse processo de formação 

para os municípios participantes e há um reconhecimento das mudanças nas práticas dos 

professores em relação ao ensino da leitura e da escrita. O que observamos, conforme todo o 

percurso dessa formação, é que embora possa não se ter atingido todos os objetivos previstos no 

programa para a formação das tutoras pesquisadas, percebemos que este foi um espaço de 

contextos favoráveis à aprendizagem, ao estudo e as trocas de experiências. Vale, portanto, 

destacar a evolução das participantes desse curso nas discussões teóricas, nos exemplos das 

práticas docentes, na partilha de conhecimento e socialização da prática e principalmente, sua 

transformação na função que abraçaram como mediadoras do processo de formação das 

professoras municipais no Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem. 

A formação continuada do Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem 

apresentou como material de estudo, o conjunto de oito fascículos no qual estão contidos o 

referencial teórico que embasa essa proposta de formação e as orientações didáticas necessárias a 
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discussão e reflexão de uma prática que contemple o processo de alfabetização e de letramento 

dos alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. No próximo tópico, fazemos uma análise 

desse material. 
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 7 AÁLISE E ITERPRETAÇÃO DOS FASCÍCULOS:  

Material de estudo do Programa Pró-Letramento 

 

 
“Em uma escola (...), a criança aprende a ler lendo, da mesma maneira como aprendeu a falar... 
falando; em outra escola, o único pré-requisito do aprendizado da leitura é ser uma pessoa 
questionadora do mundo; em outra escola, a criança não aprende fazendo de conta, ela se confronta com 
textos sociais dos quais precisa, como criança e não como aluno; (...) em outra escola, as intervenções 
dos adultos são ajudas capitais que a criança integra ao seu próprio processo, elas jamais programam, a 
partir de fora, o aprendizado da criança.”                                                    
                                                               
                                                              Foucambert  
 

 



153 
 

 

Conforme exposto no percurso metodológico desse trabalho procuramos fazer uma 

análise reflexiva desse material, buscando relacionar inicialmente o que consta cada fascículo em 

relação a seus objetivos, temas, aos pressupostos teóricos que fundamentam a proposta, e a 

orientação  pedagógica  sugerida aos professores. 

O Fascículo 1  foi elaborado pelos educadores da Universidade Federal de Minas Gerais: 

Antonio Augusto G. Batista, Ceris S. Ribas da Silva, Isabel Cristina A. da S. Frade, Maria das 

Graças Bregunci, Maria das Graças F. da Costa Val, Maria Lúcia Castanheira e Sara Mourão 

Monteiro e traz como tema: Capacidades Lingüísticas:  Alfabetização e  Linguagem.  

O fascículo organiza-se em torno de dois objetivos: 

 

� Apresentar conceitos e concepções fundamentais ao processo de alfabetização; 

� Sistematizar as capacidades mais relevantes a serem atingidas pelas crianças, ao longo 

dos três primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos; 

 

Em função desses objetivos, o fascículo se organiza em duas unidades temáticas: 

 

� Unidade I - Pressupostos da Aprendizagem e do Ensino da Alfabetização; 

� Unidade II - As Capacidades Lingüísticas da Alfabetização. 

 

 Neste fascículo estão contemplados os pressupostos teóricos que norteiam o Programa 

Pró-letramento e trazem conceitos tais como língua, linguagem, alfabetização e letramento, 

fundamentais para a apropriação da proposta pedagógica desse programa de formação de 

professores. 

Quanto às capacidades lingüísticas apontadas a serem desenvolvidas pelos alunos durante 

as quatro primeiras séries do ensino fundamental, estas estão relacionadas aos eixos: 

Compreensão e valorização da cultura escrita; Apropriação do sistema de escrita; Leitura; 

Produção de textos escritos e Desenvolvimento da oralidade. 

Ao recorrer ao fascículo 1 para investigar os pressupostos teóricos  que o embasam, 

percebemos que os autores concebem a língua como“ um sistema que tem como centro a 

interação verbal, que se faz através de textos ou discursos, falados ou escritos”(Fascículo 1, 
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2007, p. 9). Portanto, para eles, uma proposta de ensino da língua nessa perspectiva, assume a 

linguagem em sua ação discursiva e se estrutura em uso contextualizado, sendo materializada na 

atividade humana, numa dimensão histórica e social. A partir desse princípio, que assume a 

linguagem como meio de interlocução entre os sujeitos, ou seja, de interação, os autores desse 

fascículo, concordam com o pensamento de outros teóricos como Vygotsky (1991), Bakhtin 

(1992), Franchini (1992), Marcushi (2004) e Antunes (2003). 

Partindo dessas reflexões, os autores desse fascículo, chamam a atenção para se investir 

numa proposta de ensino que valorize o uso da língua em diferentes contextos sociais, 

respeitando-se sua diversidade, variedade de estilos e funções. Eles sugerem que o trabalho do 

professor em sala de aula favoreça aos alunos uma reflexão sobre as diferentes possibilidades de 

uso da língua.  De acordo com este ponto de vista, Bakhtin (1992) expõe a necessidade de se 

investir num ensino que contemple atividades variadas, possibilitando a prática discursiva de 

diferentes gêneros textuais que circulam nas diferentes esferas sociais, com usos e finalidades 

diversas. 

Os autores desse fascículo compreendem que o desenvolvimento das capacidades 

lingüísticas: ler, escrever, falar e ouvir devem ser sistematizados na escola, pois não acontecem 

de forma espontânea. E assim sendo, eles esclarecem que o objetivo dos textos que compõem 

este fascículo visa prioritariamente: 

 
Contribuir para que o professor e a professora que alfabetizam compreendam os 
processos envolvidos na aquisição de nosso sistema de escrita alfabético e das 
capacidades necessárias ao aluno para o domínio dos campos da leitura, da produção de 
textos escritos e da compreensão e produção de textos orais, em situações diferentes das 
que são corriqueiras no cotidiano das crianças. (FASCÍCULO 1,2007, p.14). 

 

Nesse sentido, os autores chamam a atenção dos professores para que, ao planejar sua 

ação pedagógica, resgatem os conhecimentos prévios dos alunos, respeitem seu aprendizado e 

seu nível de progressão e invistam conscientemente em propostas de ensino desafiadoras, 

possibilitando aos alunos o avanço nas aprendizagens relacionadas às situações formais de fala, 

escrita e leitura. 

A partir deste cenário, torna-se imprescindível para os autores, que os professores 

visualize quais práticas de escrita, leitura e oralidade, eles têm valorizado em seu trabalho 

docente e se estas se orientam pelo seu uso real, tendo-se a compreensão da escrita como prática 
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social ou se são privilegiados somente atividades com exercícios rotineiros, sem situar essas 

atividades em contextos de uso, nos quais a leitura, a escrita e a fala tem sentido.  

Assumindo esses pressupostos teórico-práticos, os autores deste fascículo compreendem 

a alfabetização como “o processo específico e indispensável de apropriação do sistema de 

escrita, a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilita ao aluno ler e 

escrever com autonomia”. E entendem letramento como “o processo de inserção e participação 

do indivíduo na cultura escrita” (Fascículo 1, p. 12).   Para eles trata-se de  

 

Um processo que tem início quando a criança começa a conviver com as diferentes 
manifestações da escrita na sociedade (placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas, 
etc.) e se prolonga por toda a vida, com a crescente possibilidade de participação nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita [leitura e redação de contratos, de livros 
científicos, de obras literárias, por exemplo] (FASCÍCULO 1, op.cit.,p.13) 

 

Por esse âmbito, os autores desse fascículo consideram que alfabetização e letramento são 

processos distintos, mas complementares e indissociáveis. E nesta perspectiva eles propõem uma 

ação pedagógica que contemple de forma articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento; 

trata-se assim, de alfabetizar letrando. Com relação a esse enfoque o pensamento dos autores do 

fascículo se assemelha ao de Soares (2004) quando refere que a alfabetização corresponde ao ato 

de ensinar a ler a escrever, mas esse ato relaciona-se ao uso efetivo de leitura e produção de 

textos reais, ou seja, de práticas de letramento. 

Além dos autores deste fascículo, outros teóricos como Magda Soares, Emília Ferreiro, 

Mary Kato, Ângela Kleiman, Artur Morais, Levi Vygotsky, Carlos Cagliari, Anne-Marie 

Chartier, dentre outros, respaldam o arcabouço teórico deste fascículo 

Quanto ao fascículo 2, o conteúdo versa em torno da temática: Alfabetização e Letramento: 

Questões sobre Avaliação e foi elaborado também pelos educadores da Universidade Federal de 

Minas Gerais, sendo eles: Antonio Augusto Gomes Batista,Seres Salete Ribas da Silva, Maria 

das Graças Bregunci, Maria Lúcia Castanheira e Sara Mourão Monteiro. O texto deste fascículo 

é composto apenas da Unidade I, enfocando o tema: Concepções atuais em relação à avaliação. 

  O fascículo traz questões importantes sobre ações e estratégias de avaliação no processo 

de ensino-aprendizagem nas mais diversas formas de organização escolar. Ele se organiza em 

torno dos seguintes objetivos: 
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� Analisar os significados dos processos de avaliação, de diagnóstico e de 

acompanhamento do processo de alfabetização; 

� Apresentar instrumentos e procedimentos pertinentes à avaliação da aprendizagem nos 

três primeiros anos do Ensino Fundamental, com ênfase no processo de alfabetização; 

� Apresentar possibilidades de intervenção em situações de dificuldades ou descompasso 

com as metas esperadas, para assegurar avanços no processo; 

� Discutir a importância da avaliação no ensino e no trabalho da escola, simultaneamente à 

avaliação da aprendizagem. 

 

Os autores desse fascículo assumem uma concepção de avaliação numa dimensão 

formadora, pois segundo eles, esta forma de avaliar oportuniza a reformulação das práticas 

pedagógicas, ajuda a reflexão e compreensão dos desempenhos e aprendizagens dos alunos e 

abrem espaço para se criar possibilidades de intervenção didática de acordo com as necessidades 

dos alunos. A partir deste princípio, os autores consideram que: 

 

A dimensão formativa ou continuada da avaliação tem uma função diagnóstica, 
descritiva e qualitativa, capaz de indicar os níveis já consolidados pelo aluno, suas 
dificuldades ao longo do processo e as estratégias de intervenção necessárias a seus 
avanços. Envolve, portanto, sistemas mais abertos de avaliação, a serviço das 
orientações das aprendizagens dos alunos e não apenas do registro burocrático de seus 
resultados. (FASCÍCULO 2, 2007, p.7) 

 

Ainda, conforme os autores, as concepções de avaliação estão aliadas com a forma com 

que a organização escolar percebe o processo de ensino-aprendizagem, com a valoração dada a 

avaliação no projeto–político-pedagógico da escola e principalmente na forma em que os 

professores concebe o ato de avaliar as aprendizagens dos alunos. 

Segundo os autores deste fascículo, quando a avaliação coloca-se a serviço da 

aprendizagem dos alunos, ela serve para regular e orientar a prática docente. Partindo deste 

princípio assume que uma prática de avaliação formativa e reguladora, está atrelada a função 
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diagnóstica e de monitoramento dos processos de aprendizagem dos alunos. Desse modo, 

compreendem os autores que: 

(...) a função diagnóstica tem como objetivo o conhecimento de cada criança e do perfil 
de toda uma turma, no que se refere a seus desempenhos ao longo da aprendizagem e à 
identificação de seus progressos, suas dificuldades e descompassos em relação às metas 
esperadas. 

(...) o monitoramento tem uma função preventiva e permite que a ação docente se 
oriente por um prognóstico positivo: ele indica o que fazer para que o aluno resgate a 
oportunidade de aprender, antes que as avaliações burocráticas apareçam com uma 
sentença fatal de fracasso. (FASCÍCULO  2, p.9-10) 

 

A partir desta perspectiva os autores deste fascículo chamam atenção dos educadores para 

que reflitam sobre quem são as crianças que estão formando? Como desenvolver situações de 

ensino acreditando que toda criança possa aprender a ler e a escrever com autonomia? Que 

condições serão buscadas, propostas, para garantir um ensino de qualidade a todos? Essas são 

questões que convida o professor a adotar na sua prática uma postura construtivista, pois 

segundo Solé e Coll (2003, p.22) a concepção construtivista considera o ensino como “um 

processo conjunto, compartilhado, no qual o aluno, graças à ajuda que recebe do professor, 

pode mostrar-se progressivamente competente e autônomo na resolução de tarefas, na 

utilização de conceitos, na prática de determinadas atitudes”. 

É nesse sentido que os autores desse fascículo 2, ressaltam que o desenvolvimento 

autônomo das capacidades a serem construídas pelos alunos dependerá também da trajetória de 

aprendizagem das crianças e da ajuda que estas recebem do professor ou colega para mostrarem-

se progressivamente competentes e autônomas na resolução de problemas, na formação de 

conceitos e na prática de determinadas atitudes. E isto segundo Solé e Coll (2003, p.18) 

dependerá ao mesmo tempo da “distância que ainda poderá separar as capacidades atuais dos 

próximos níveis necessários ao pleno processo de alfabetização e letramento”. 

Ao destacar essas considerações, os autores referem a um conceito significativo, já 

incorporado no discurso pedagógico atual: a zona de desenvolvimento proximal, conceito 

desenvolvido pelo psicólogo soviético Lev Vygotsky (1896-1934). Para Vygotsky, essa ajuda 

ajustada, compartilhada nas tarefas, possibilitará gradativamente uma atuação independente e 

autônoma do aluno. É nesse sentido que Vygotsky (1991) defende uma proposta de ensino que 

priorize a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP); pois este é um instrumento que permite 
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aos professores entenderem o curso interno do desenvolvimento da criança. O pensamento 

vygotskiano define a ZDP como: 

 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 
solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1991, p. 97) 

 

Partindo dessas reflexões, evidencia-se a necessidade de dar suporte e ajuda para as 

crianças enfrentar as tarefas; pois graças a essa ajuda compartilhada pelo professor ou por 

colegas mais experientes, as crianças podem desencadear o processo de elaboração, 

enriquecimento e transformação dos esquemas de conhecimento, construindo, assim, uma nova 

aprendizagem. Isso permite que as crianças resolvam com autonomia, as tarefas que só 

realizavam com a ajuda do outro. Partindo desse pressuposto teórico, o processo de avaliação 

assume a função diagnóstica e reguladora. 

  Assim, ao ressaltar a importância de se realizar na escola uma educação formativa, com 

função diagnóstica e reguladora, os autores apresentam modelos de instrumentos e 

procedimentos, com estratégias de diagnóstico, acompanhamento, monitoramento e intervenção 

didática para garantir um processo de avaliação que tenha como foco o êxito das convida 

aprendizagens dos alunos. 

O fascículo traz exemplos de fichas descritivas para avaliação das aprendizagens dos 

alunos em relação aos eixos leitura e escrita. Porém os autores chamam atenção quanto às 

expectativas dos professores em relação às capacidades a serem desenvolvidas e dominadas 

pelos alunos, alertando que o domínio delas dependerá essencialmente “(...) do patamar de 

conhecimentos prévios dos alunos, que poderão estar entrando na cultura escolar com vários 

conhecimentos e experiências, mas sem algumas ou muitas das capacidades por ela 

valorizadas” (FASCÍCULO 2, op.cit. p.18). 

A linha teórica deste fascículo fundamenta-se nas concepções de seus autores e de outros 

teóricos tais como: Emília Ferreiro, Fernando Hernandez, Vygotsky, Anne-Marie Chartier,Costa 

Val, Carlos Cagliari, Mary Kato, Ângela Kleiman, dentre outros. 
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No que se refere ao Fascículo 3 este foi escrito pelos educadores da Universidade 

Estadual de Campinas- UNICAMP, sendo eles: Ana Lúcia Guedes Pinto, Leila Cristina Borges 

da Silva, Roseli Aparecida Cação Fontana, Maria Cristina da Silva Tempesta e tem como tema 

principal: A Organização do tempo pedagógico e o planejamento do ensino.  As suas 

unidades estão assim estruturadas: 

 

� Unidade I - Os tempos da leitura na sala de aula; 

� Unidade II - Os tempos da escrita na sala de aula; 

� Unidade III - Planejamento. 

 

O presente fascículo se propõe a analisar as situações de ensino e aprendizagem através 

dos relatos de experiências de professores, nas atividades desenvolvidas por eles em sala de aula 

em torno dos eixos: leitura e escrita. Ressalta a necessidade de se organizar um trabalho 

planejado na rotina escolar, com situações de ensino que articulem o processo de alfabetização 

com a prática de letramento. Os principais objetivos desse fascículo são: 

 

� Compreender como as rotinas escolares dão visibilidade aos objetivos e propósitos dos 

professores em relação ao trabalho com a leitura e a escrita na sala de aula; 

� Analisar as situações de leitura e escrita vivenciadas no cotidiano escolar, procurando 

identificar o que se ensina e o que os alunos aprendem nas atividades desenvolvidas; 

� Refletir sobre as práticas de leitura e escrita que se tem valorizado no trabalho docente e 

o tempo que se tem dedicado a estas atividades; 

� Propor um planejamento de ensino que garanta na rotina de trabalho, atividades que 

possibilitem às crianças elaborar a leitura e a escrita em suas muitas funções, gêneros e estilos, 

conhecendo e explorando seus suportes diversos e também dominando seus aspectos técnicos, 

relativos ao código da escrita. 

Segundo os autores desse fascículo, as rotinas escolares retratam o que os professores 

planejam e fazem na sala de aula com os alunos. Eles destacam que ao se analisar uma rotina 

pode-se perceber: 
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Com que freqüência uma atividade aparece no dia ou na semana, se essa atividade tem 
ou não um horário e um espaço definidos para acontecer e em que momento do dia 
acontece, a duração prevista para ela e como ela se relaciona com outras atividades ( 
Fascículo 3, 2007, p.7). 

 

Dessa forma, os autores têm como princípio que a rotina escolar é um elemento 

indispensável para se perceber o que “consideramos mais ou menos importante no nosso 

trabalho com as crianças e o que de fato mais valorizamos no tempo que compartilhamos com 

elas” (Fascículo 3, p.7) 

Portanto, para os autores deste fascículo é necessário que os professores façam uma 

reflexão sobre o que realmente estão planejando, se é um planejamento flexível? Usado como 

uma ferramenta para garantir as aprendizagens das crianças. E nesta expectativa fazem um 

convite aos professores para tomarem o planejamento como “possibilidade de fazer da rotina 

escolar um momento de escolha e decisão”, pois segundo eles, “aquele professor ou professora 

que analisa sua classe, aprende a conhecer seus alunos, enxerga suas necessidades, busca 

atividades, ações, interferências para que os alunos avancem na qualidade do domínio dos 

conhecimentos” (Fascículo 3, op.cit., p.24). 

É neste sentido que os autores enfocam que os professores têm autoridade para 

escolherem e decidirem o que de fato priorizar no trabalho com os alunos. De optarem pelos 

instrumentos didáticos necessários as aprendizagens dos alunos, de decidir sobre a programação 

de atividades, a distribuição do tempo pedagógico, as capacidades a serem desenvolvidas com os 

alunos quanto à leitura, escrita e oralidade. Enfim, a partir dessa abordagem, convidam os 

professores a realizarem “um planejamento que possa contribuir para a realização de um 

trabalho intencional e também para nossa tarefa de formar alunos com maior domínio dos 

conhecimentos” (FASCÍCULO 3, op.cit., p.22). 

Assim, os autores desse fascículo, comungam com Antunes (2003), Solé (1998), Cafieiro 

(2005), Mendonça (2005) ao ressaltar aos  professores, que ao planejar as situações didáticas 

referentes à escrita e a leitura, oportunizem as crianças o acesso a diversos gêneros textuais, com 

possibilidade real de uso, ou seja, propiciando atividades significativas como: a escrita de cartas 

e bilhetes, a leitura de histórias interessantes e prazerosas,a produção de texto coletiva a partir de 

um tema trabalhado, a leitura em grupo do texto produzido, como exercício de revisão, a leitura 

diária de diferentes gêneros para incentivar nos alunos o gosto pela leitura.  
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De acordo com este ponto de vista, Mortatti (2004, p15) destaca: 

 

 (...) saber ler escrever, saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes situações do 
cotidiano são, hoje, necessidades tidas como inquestionáveis, tanto para o 
desenvolvimento da cidadania, no plano individual, quanto (...) no desenvolvimento de 
uma nação.  

 

É nesse sentido que a escola deve proporcionar as crianças o contato com a diversidade 

textual, para que possam fazer uso dela nos vários contextos sociais. Nessa perspectiva, Dolz e 

Schneuwly (op.cit.) explicitam a necessidade de a escola proporcionar aos alunos o contato com 

textos, seja  da ordem do narrar, do relatar, do descrever ações, do expor e do argumentar. 

Os autores deste fascículo contribuíram com suas concepções para o embasamento 

teórico deste e também outros profissionais da educação, dentre eles citamos: Ângela Klaiman, 

Marisa Lajolo, Sírio Possenti, Ana Lúcia Pinto. 

Quanto ao fascículo 4,  ele foi elaborado pelos educadores da Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP, sendo eles: Adriana Silene Vieira, Célia Regina Delácia Fernandes, 

Márcia Cabral da Silva e Milena Ribeiro Martins. O presente fascículo estrutura-se em função da 

temática-Organização e uso da biblioteca escolar e das salas de leitura. Suas unidades  estão 

assim distribuídas: 

� Unidade 1- Biblioteca escolar. 

� Unidade 2- Atividades de Leitura. 

� Unidade 3- Uso do Dicionário. 

O propósito deste fascículo é incentivar uma reflexão sobre as funções e usos das 

bibliotecas escolares e salas de leitura, na perspectiva de contribuir com a formação de alunos 

leitores. Os objetivos propostos neste fascículo são: 

 

� Refletir sobre os significados da biblioteca escolar e salas de leitura, como acesso à 

cultura, aos bens simbólicos e materiais criados pelos grupos sociais; 

� Orientar um trabalho relacionado á organização da biblioteca e sala de leitura, visando 

suas possibilidades de uso; 
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� Analisar diferentes modalidades de leitura e a fundamental mediação do professor ao 

longo do processo; 

 

Os autores desse fascículo referem que para formar pessoas leitoras e criativas é 

necessário organizar espaços, como biblioteca e sala de leitura, para que as crianças tenham 

acesso aos mais variados tipos de materiais impressos como livros, revistas, gibis, coleções, 

periódicos. E enfatizam: “A biblioteca pode ser, portanto, um lugar em que se possa respirar 

cultura e também produzi-la...” (Fascículo 4, 2007, p.9). 

Os autores explicitam que a biblioteca e sala de leitura devem ser um ambiente acolhedor, 

onde todos queiram estar, com opções variadas de leitura, que atendam a diversidade de gostos e 

idades. E quanto ao uso e aos cuidados que devemos ter com o acervo, fazem  a seguinte 

recomendação: 

 

[...] cuidados com os objetos aprendem-se por meio do convívio social; observando o 
manuseio diário dos diferentes suportes de texto, nos familiarizamos com os usos, até 
que aquela experiência seja internalizada definitivamente (FASCÍCULO 4, 2007, p.11). 

 
 

Logo, percebemos que segundo os autores, a experiência de lidar com esses materiais 

constroem-se pelo seu uso real, pelo contato diário e manuseio destes, seja na família, na escola, 

na rua ou na igreja. E enfatizam que o importante é que os alunos tenham  contato com o mais 

variado tipo de leitura, que aprendam a gostar de ler. Pois segundo eles, uma parcela 

significativa de nossas crianças brasileiras não tem acesso à diversidade de suportes de leitura. 

 

Muitas crianças chegam à escola sem ter oportunidade de conviver e se familiarizar 
intensa e amplamente com os meios sociais de circulação da escrita. Especialmente para 
essas crianças, a escola é o lugar de aprender a usar os objetos de escrita, dentre eles, o 
livro. (FASCÍCULO 4, p. 11). 

 

Essa abordagem é também enfatizada por Maluf (2003) quando situa ser extremamente 

perverso negar-se o acesso à linguagem escrita a uma significativa parcela da população 

brasileira. Nessa mesma vertente, Geraldi (2005) esclarece que somente a uma minoria restrita 

foi possibilitado o acesso ao escrito, e a outra parte da população tornou-se cada vez mais 

excluída.     Sabemos que muitas vezes os nossos alunos tem um certo domínio da escrita mais 
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não sabem fazer uso dela e então são concebidos como analfabetos funcionais, sendo excluídos 

do convívio da tecnologia da escrita. 

 O fascículo quatro enfatiza também, relatos de professores e estes fazem referência as 

suas lembranças como leitores no convívio da família e da escola e refletem também sobre sua 

prática docente, apresentando possibilidades de uso da biblioteca, de outros espaços de leitura,da 

necessidade de oportunizar às crianças o livre acesso  a uma variedade textual, nos diferentes 

suportes de leitura; para que elas possam com autonomia fazer suas opções de leitura e tornarem-

se leitores autônomos. O uso dessa variedade de suportes e textos, segundo Soares (2004), 

propicia ao aluno envolver-se em práticas de letramento, e isso acontece, quando ele lê ou 

escreve para se distrair, para buscar informações, para orientar-se e para interagir com os outros. 

Assim, esse fascículo propõe atividades de leitura que sejam significativas para os alunos 

e indica um trabalho com o uso do dicionário na perspectiva de enriquecer o ato de ler. Os 

autores ao orientar o professor a efetivar uma prática de leitura em sala de aula que seja 

estimulante, reflexiva, diversificada e crítica, partilham com as concepções defendidas por 

Antunes (2003) ao situar os princípios e implicações pedagógicas necessários a uma prática 

efetiva da leitura na escola. Sabemos que estas práticas de leituras propostas, é que ajudarão os 

alunos a conhecerem melhor nossa cultura escrita, ao ampliar seu repertório de leituras com a 

diversidade de textos que circulam nos meios sociais 

Fez parte do arcabouço teórico deste fascículo o pensamento de alguns teóricos, além dos 

seus autores, dentre eles citamos: Ângela kleiman, Fanny Abramovich, Ezequiel Teodoro Silva, 

Paulo Freire, Umberto Eco, Lev Vygotsky, Laurence Hallewell, Marisa Lajolo e outros. 

No que se relaciona ao fascículo 5, este foi elaborado pelos educadores da Universidade Federal 

de Pernambuco-UFPE, sendo eles: Telma Ferraz Leal, Márcia Mendonça, Artur Gomes de 

Morais, Margareth Brainer. O fascículo apresenta como eixo das discussões o tema: O Lúdico 

na Sala de Aula: Projetos e Jogos. Ele está dividido em 3 unidades que abordam os sub-temas: 

 

� Unidade I - Almanaque para crianças: o livro que até os professores e professoras 

gostariam de ler; 

� Unidade II - Mais brincadeiras lendo e escrevendo/ Cantar também faz rir e brincar; 

� Unidade III - Jogar para compreender o sistema de escrita alfabética e dominar as suas 

convenções: mais alguns exemplos. 
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A perspectiva desse fascículo é favorecer ao professor em formação, momentos de 

estudos e reflexão que conciliem a vivência dos seguintes objetivos: 

 

� Refletir sobre o uso de jogos e brincadeiras no processo de alfabetização. 

� Refletir sobre a importância de aliar o ensino do sistema de escrita alfabética, as práticas 

de leitura e produção de textos nos anos iniciais do ensino fundamental. 

� Reconhecer os objetivos didáticos que orientam a elaboração de projetos didáticos nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 

� Analisar alternativas elaboradas em projetos desenvolvidos por professoras e professores 

de escolas públicas; 

� Planejar atividades voltadas para o domínio do sistema alfabético, leitura e produção de 

textos para os anos iniciais do ensino fundamental. 

 

Os autores deste fascículo ressaltam a relevância de se trabalhar o ensino da língua 

através de projetos didáticos. Segundo Mendonça (2005), “a organização didática em projetos 

pode facilitar a integração dos eixos de ensino da língua – leitura, produção e análise 

lingüística – uma vez que enfoca competências e visa um produto final” (Fascículo 5, 2007, p.8). 

Assim, sendo, apresentam relatos de experiências de alguns professores que desenvolveram 

projetos na área de linguagem, dando ênfase a construção de Almanaque pelos alunos e o projeto 

de Brincadeiras Populares. Apresentam também, experiências de professores que trabalham com 

jogos para a compreensão do Sistema de Escrita Alfabética. 

Ao tratar da temática sobre jogos, os autores procuram chamar a atenção dos professores 

enfatizando que “é preciso selecionar os jogos propostos, pensar sobre quais se adéquam a 

alunos com diferentes níveis de escrita e familiarizar os aprendizes com suas regras e 

materiais” (Fascículo 5,op.cit.p.29). Isso requer, portanto, segundo os autores, cuidados na 

elaboração e confecção dos jogos a serem propostos para os alunos com conhecimentos 

diferentes, com ajustes adequados para atender os diferentes níveis de dificuldades dos alunos. 

Os autores deste fascículo partem do princípio de que brincando também se aprende e 

salientam que a motivação pelo prazer deve ser um alimento que conduz as inovações das 

práticas docentes. Segundo eles, “alunos motivados se envolvem mais facilmente nas atividades 
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e, conseqüentemente, estão mais dispostos a aprender” (Fascículo 5, op.cit. p.35). E enfatizam 

que o desenvolvimento dessas atividades devem ser planejadas e que podem contemplar 

objetivos diversos, sendo importante que se valorize cada etapa ou estratégia didática e que estas 

conduzam a um produto final. E chamam a atenção: 

 
Estar atento ás perguntas e soluções que propõem os alunos, nestes momentos de 
brincadeira, é uma ótima oportunidade para o docente observar as estratégias usadas por 
eles e os progressos que vão fazendo (FASCÍCULO 5, op.cit.,p.31) 

 

Ao enfocar reflexões sobre o uso dos jogos e brincadeiras como recurso para o ensino do 

sistema alfabético, da produção textual e das atividades de leitura; os autores desse fascículo 

apresentam situações didáticas vivenciadas por professores, mostrando que a criança pode entrar 

no mundo da escrita enquanto prática social, de forma prazerosa e significativa. Nessa 

perspectiva, as propostas didáticas devem permitir às crianças gostar de brincar com as palavras, 

refletir sobre elas, avançar no domínio do conteúdo, envolver-se em práticas de escrita e leitura 

coletiva e com significados. E lembram que a brincadeira e o jogo fazem parte da vivência das 

crianças e que os professores podem 

 
[...] apresentar novas facetas das brincadeiras, que escondem um imenso potencial: o de 
preciosas oportunidades de se envolver em práticas de letramento diversas, ao mesmo 
tempo em que se apropriam das convenções e regularidades do nosso sistema de escrita. 
Enfim, brincando também se aprende!(FASCÍCULO 5, p. 35). 

 
 

É nessa perspectiva que Leal e Leite (2005), enfatizam a importância dos jogos para as 

crianças ampliarem suas habilidades de leitura e escrita e explicitam que a atividade lúdica é 

uma fonte de motivação para a as aprendizagens da criança. 

Através do estudo deste fascículo, os professores em formação, puderam conhecer as 

práticas docentes de outros professores, que relataram suas experiências com foco no trabalho 

com projetos didáticos para incentivar os alunos uma prática de leitura e de escrita 

contextualizada e com sentido.  

Além dos autores deste fascículo, outros teóricos como: Costa Val, Teberosky e Ribera, 

contribuíram com suas concepções para a fundamentação teórica deste fascículo. 

Em relação ao fascículo 6, este foi elaborado pela  Universidade Federal de Pernambuco 

e também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foram autores deste fascículo os 
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educadores: Artur Gomes de Morais, Ceris Ribas da Silva, Eliana Borges Albuquerque, Beth 

Marcuschi, Maria das Graças C. Bregunci e Andréa Tereza Brito Ferreira.     

O respectivo fascículo está organizado em torno do tema: O Livro Didático em Sala de 

Aula: Algumas Reflexões. As unidades temáticas fazem referência às seguintes questões: 

 

� Unidade I - Antigos e novos livros didáticos de Língua Portuguesa e 

Alfabetização; 

� As mudanças nos livros didáticos de alfabetização e o processo ensino-

aprendizagem: algumas reflexões; 

� Unidade II - O livro didático de Língua Portuguesa das séries iniciais do Ensino 

Fundamental e as mudanças no foco do ensino-aprendizagem; 

� Unidade III - A escolha do livro didático: uma decisão importante sobre a sua 

qualidade/ O uso dos livros didáticos de Alfabetização e de Língua Portuguesa. 

 

Sendo o livro didático um importante instrumento de trabalho para o professor, este 

fascículo tem como objetivo: 

� Refletir sobre os critérios de escolha dos livros, suas mudanças a partir do PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático); 

� Discutir sobre as condições de uso desse instrumento em sala de aula pelo 

professor; 

� Refletir sobre as mudanças nos livros didáticos de alfabetização e a influência 

destes no processo de ensino e aprendizagem.  

 

Os autores desse fascículo destacam que o livro didático é um dos suportes básicos do 

trabalho pedagógico do professor, portanto, “não há como menosprezar a força do livro 

didático nas definições pedagógicas no cotidiano da escola” (Fascículo 6, 2007, p.7). Além 

disso, eles enfatizam que não se pode esquecer a influência que o Livro Didático de 

Alfabetização (LDA) e o Livro Didático de Língua Portuguesa têm no contexto das salas de 

aulas, pois de acordo com os autores, esses livros, “atuam decisivamente sobre as experiências 

de letramento dos alunos” (op.cit. p.7). 
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Quanto à utilização do Livro Didático, os autores evidenciam que ela ocorre de forma 

diversa, sendo que para alguns professores ele serve de suporte, outros só o utilizam como apoio 

e também tem aqueles que o ignoram, não o utilizam, achando-o inadequado para o nível de sua 

turma, difícil de trabalhar. Porém os autores dessa proposta defendem o uso desse material no 

cotidiano da sala de aula. 

 
O livro didático pode constituir um material de regulação de muitos aspectos da prática 
do professor e da professora: os conteúdos a serem ensinados, a ordem em que eles 
deveriam ser trabalhados, as atividades a serem desenvolvidas, os textos a serem lidos, a 
forma de correção dos exercícios (op.cit. p.7). 

 
 

Os autores esclarecem que a qualidade do livro didático por muito tempo revelou-se um 

problema sério na educação brasileira. Eles apontam que muitas das críticas severas sobre o 

livro didático, estão na maioria das vezes vinculadas a diferentes questões tais como: a prática 

tradicional de ensino incutida nos livros, que deveria ter sido ultrapassada; a presença de erros 

conceituais; a desatualização de conteúdos; a divulgação de preconceitos; a presença de textos 

artificiais, forjados, criados pela escola para alfabetizar os alunos através de uma prática 

descontextualizada; a presença gritante de atividades mecânica e repetitiva, relacionadas a uma 

perspectiva empirista/associacionista de aprendizagem, que defende a idéia que os alunos 

aprendem de forma passiva, recebendo as informações do livro e do professor. Esse tipo de 

material, segundo os autores, “impedia que os aprendizes convivessem com a linguagem própria 

dos gêneros escritos que circulam em nosso mundo” (op.cit. p.13) e conseqüentemente 

tornaram-se prejudiciais a formação do aluno. 

Pelos motivos expostos e compreendendo a importância dos livros didáticos na 

organização da prática docente, principalmente para aqueles professores que estão afastados dos 

centros urbanos e tem pouco acesso a materiais didáticos como livros, revistas, jornais, 

periódicos, computadores, etc., e de posse do resultado da pesquisa realizada por especialistas 

(BATISTA e VAL, 2004) sobre a qualidade do livro didático, o MEC passou a desenvolver, 

desde 1995 o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); na intenção de submeter à análise 

os livros inscritos no programa, a fim de assegurar a qualidade dos livros distribuídos. 

Em decorrência disso, há uma busca permanente de aprimoramento nos critérios de 

escolha dos livros didáticos. “(...) as equipes que avaliam os livros submetidos ao P/LD estão 
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sempre aperfeiçoando os critérios adotados, de modo a atender às expectativas de todos que 

teorizam e praticam a educação escolar” (op.cit. p.10). 

Os autores desse fascículo destacam que os professores muitas vezes fazem escolhas de 

livros didáticos, aderindo a uma proposta sociointeracionista e do letramento, porém ressaltam 

que muitos deles, substituem esses livros, por outros que estão organizados com propostas 

didáticas da língua numa abordagem  mais tradicional. 

Diante da complexidade destes dados, os autores questionam o porquê da realidade 

desses fatos, que motivos levam os professores a escolherem livros didáticos com tendências 

mais tradicionais.   

 
Teria predominado a força mercadológica das editoras? A explicação estaria na 
precariedade da formação dos professores e professoras, que os tornaria temerosos de 
enfrentar livros mais atualizados, ”avançados”, considerados por eles como além de 
suas capacidades técnica? Ou a explicação estaria nas propostas dos livros, que se 
distanciam das expectativas dos professores e professoras (fascículo 6,p.31).  

 
 

 Essas são questões segundo os autores desse fascículo, que precisam ser refletida, 

investigada e pesquisada. E para obter respostas, é essencial ouvir o professor, saber o que ele 

pensa sobre o livro didático adotado na rede pública, na escola que leciona. Buscar saber se para 

o professor, existem descompassos entre as questões conceituais e teóricas propostas nos LD do 

ensino da língua e sua prática docente, ou, simplesmente questionar sobre suas concepções de 

ensino e aprendizagem e se estas estão respaldadas em algum livro didático. 

No que se relaciona a análise das coleções dos LDPL, os autores deste fascículo 

percebem uma visualização quanto às mudanças que se tem buscado introduzir no estudo da 

Língua Portuguesa na escola. Assim, anunciam que: 

 
(...) os estudos lingüísticos de base enunciativa e sociointeracionista redimensionaram, 
entre outras, as concepções de língua, gênero textual e texto. Assim, em lugar de uma 
idéia de língua como algo pronto, acabado e transparente, a língua é vista agora como 
atividade histórica e situada, na qual se achavam envolvidos os usuários para construir e 
reconstruir permanentemente uma versão pública do mundo. (Fascículo 6, p.19) 

 
 

Ainda com relação a essas questões, os autores salientam que a concepção de gênero 

textual se impôs com base nas contribuições de Bakhtin (1997). E esclarecem que na linha de 

reflexão inaugurada por esse autor, os gêneros textuais, tais como: listas, diários, bilhetes, 
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folhetos, cartas e reportagens, são vistos como “formas culturais e cognitivas de ação social da 

linguagem e revelam-se sensíveis à realidade histórica e às diversas formas de comunicação 

existentes” ( Fascículo 6, p.19). 

Em decorrência destas concepções, os autores enfatizam no fascículo que os textos orais 

e escritos estão em permanente negociação no espaço social, ou seja, “os efeitos de sentido de 

um texto constroem-se na interação e são fruto das ações realizadas pelos usuários nas 

atividades de linguagem, tendo em vista o contexto sociocultural em que os mesmos se acham 

inseridos”. (p.19). 

Tomando como parâmetro às questões acima citadas, os autores destacam que ao serem 

didatizadas, para a sala de aula, elas tiveram repercussões nos encaminhamentos das atividades 

de leitura e produção de textos orais e escritos, por isso estabeleceu-se a necessidade de fazer 

significativas revisões nos Livros Didáticos de língua materna. Autores como Val e Marcuschi 

(2005), Morais (2002) ressaltam que a qualidade dos livros didáticos tem melhorado nos últimos 

anos. 

As questões discutidas ao longo de todo o fascículo estão embasadas por alguns teóricos 

consagrados: Mikhail Bakhtin, Antonio Batista, Magda Soares, Telma Leal, Luiz Travaglia, 

além dos autores desse fascículo. 

 

O fascículo 7  foi elaborado pela Universidade de Brasília – UnB, pelas autoras: Márcia 

Elizabeth Bortone e Stella Maris Bortoni-Ricardo. O fascículo organiza-se a partir do tema- 

Modos de falar / Modos de escrever e anuncia nas suas unidades os conteúdos: 

 

� Unidade I - A construção do texto coletivo em sala de aula; 

� Unidade II - A monitoração na fala e na escrita; 

� Unidade III - Lendo histórias infantis em sala de aula. 

 

O fascículo traz relatos de experiências da prática docente de professores no 

desenvolvimento de atividades de produção de texto, de leitura e de produção oral. Faz uma 

análise reflexiva sobre os saberes da oralidade, sobre as falas espontâneas das crianças nos 

diferentes contextos sociais e sua influência para a construção das produções escritas a partir de 

relatos de experiências dos professores.  São objetivos desse fascículo: 
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� Refletir sobre as características do texto oral espontâneo de alunos de primeira 

série e do texto escrito elaborado coletivamente pela turma; 

� Trabalhar com regras variáveis freqüentes nas nossas comunidades de fala, que 

vão aparecer na produção oral das crianças; 

� Refletir sobre a integração dos saberes da oralidade na produção escrita dos 

alunos; 

� Refletir sobre convenções da língua escrita; 

� Refletir sobre atividades de leitura e interpretação em sala de aula. 

 

Acreditando que os alunos chegam à escola com certa competência comunicativa, pois 

estes tornam-se falantes da língua materna no convívio da família, amigos e instituições; as 

autoras desse fascículo dizem ser crucial o entendimento das relações que se estabelecem entre 

os modos de falar e escrever. 

Partindo deste princípio, as autoras reiteram a importância da monitoração da linguagem, 

ou seja, discutem sobre o uso da linguagem em função das situações de fala e escrita, 

enfatizando que a variação lingüística acontece em ambas (fala e escrita). 

 

Geralmente os modos de falar são marcados por menos atenção e menos planejamento 
que os modos de escrever. Podemos dizer que quando estamos falando nos 
monitoramos menos do que quando estamos escrevendo. Isso acontece porque a escrita 
tem um caráter permanente, enquanto a fala, a menos que seja gravada, é momentânea. 
Mas temos que observar que há modos de falar que vão requerer quase tanta 
monitoração quanto os modos de escrever. (Fascículo 7, 2007, p.13)  

 

 Segundo as autoras, a escola é a instituição que pode favorecer o desenvolvimento dessa 

capacidade comunicativa dos alunos. Ao associar experiências de falas, escritas de textos com 

linguagens variadas, os aprendizes serão capazes de distinguir que as variações da fala e escrita 

está atrelada aos diferentes espaços sociais. Porém é importante que as diferentes formas de 

comunicação estejam despidas de preconceitos, ou seja, os modos de falar de uma região para 

outra (centros urbanos e zona rural), pois, a forma de comunicação das pessoas escolarizadas e 

das não alfabetizadas, é distinta, porém, são manifestações da cultura e nenhuma é superior a 

outra. Essa postura adotada é denominada pela Lingüística e Ciências, segundo as autoras  de 

relativismo cultural. Assim enfatizam: 
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Quando consideramos que as variedades da língua portuguesa empregadas na escrita ou 
usadas por pessoas letradas quando estão prestando atenção à fala não são 
intrinsecamente superiores às variedades usadas por pessoas com pouca escolarização, 
estamos adotando uma posição culturalmente relativa e combatendo o preconceito 
baseado em mitos que perduram em nossa sociedade. (Fascículo 7,op.cit. p. 15) 

 

Podemos perceber a partir do exposto que existem variações nas comunicações e que 

estas estão ligadas a cultura de um determinado lugar, de uma região. Mas o que se tem 

enfatizado nesta proposta de formação é que “Uma proposta de ensino de língua deve valorizar 

o uso da língua em diferentes situações ou contextos sociais, com sua diversidade de funções e 

sua variedade de estilos e modo de falar” (Fascículo 1, 2007, p.9). Assim, o que o professor 

deve perceber é que tanto a fala quanto a escrita devem ser mais ou menos formais, e isso 

depende de seus contextos de uso. Essa concepção pressupõe a língua como fenômeno interativo 

e segundo Marcushi (2004), numa perspectiva interacionista existe uma preocupação do uso da 

língua em contextos situados.  

Portanto, desde as primeiras vivências no ambiente escolar, os professores devem 

empenhar-se na ampliação dos recursos comunicativos dos alunos; planejando formas de ação 

verbal que se adéqüem as comunicações públicas e informais.  Atividades como o debate, a 

explicação de um tema, a narrativa de histórias de vida, o recado, o convite, a descrição de fatos, 

a exposição de opinião, são variedades de situações que ampliarão a comunicação verbal dos 

alunos. 

Esse fascículo traz no seu arcabouço teórico concepções de outros teóricos, além dos 

seus elaboradores, são eles: Marcos Bagno, Stella Bortoni-Ricardo, Mary Kato, Regina 

Dell’Isola, Ângela Kleiman, Ingedore Koch, Cecília Mollica e Artur  Morais. 

O material didático do Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem apresentam 

um fascículo complementar, produzido pela educadora Maria Beatriz Ferreira da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa – UEPG. O fascículo caracteriza-se pela apresentação de relatos 

docentes, na perspectiva de oferecer aos professores, possibilidades de reflexão sobre a prática 

lingüística na alfabetização e no ensino da língua nas séries iniciais e trazem no 

desenvolvimento das suas unidades de estudo os conteúdos abaixo relacionados: 

 

� Unidade I - Atividades relacionadas à identidade: possíveis contribuições ao 

desenvolvimento lingüístico, afetivo e social do aluno; 
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� Unidade II - A contribuição da leitura na formação lingüística do aluno e na sua 

constituição como aluno leitor; 

� Unidade III - Textos de alfabetizando: uma reflexão sobre os fatores discursivos e 

lingüísticos.  

 

Ao compartilhar diferentes experiências através do relato de professores, numa 

perspectiva dialógica e interativa, o contexto desse fascículo, busca promover reflexões, 

conhecimentos e discussões visando atingir os objetivos a seguir: 

 

� Constatar a necessidade e a importância de uma ação pedagógica que, nas séries 

ou ciclos iniciais, possibilite a todas as crianças a participação em práticas sociais de letramento. 

� Refletir sobre diferentes possibilidades de ação pedagógica com o sistema de 

escrita, a partir de contextos significativos de uso desse sistema. 

� Identificar a leitura como processo em que, mediados pelo professor, os alunos 

atuam como sujeitos que produzem significados e sentidos. 

� Reconhecer a importância de uma prática textual que dê condições ao aluno de 

adequar o seu discurso aos diferentes contextos interlocutivos e de assumir-se, verdadeiramente, 

como autor dos textos que produz. 

Ao tratar das questões referentes à alfabetização, a autora do fascículo, destaca a 

necessidade de se vivenciar com as crianças “a função social da escrita e entendê-la enquanto 

registro que pode extrapolar o tempo e o espaço” (Fascículo complementar, 2007, p.9). Nesta 

perspectiva, apresenta relatos docentes com “Histórias de Vida das Crianças”, tendo como 

proposta de trabalho, a leitura e a escrita do nome. Parafraseando o pensamento de Teberosky 

(1989), a autora explicita: “escrever o próprio nome parece uma peça-chave para a criança 

começar a compreender o funcionamento da escrita” (Fascículo complementar, op.cit. p.10). 

O trabalho com a escrita do nome busca favorecer, segundo Teberosky, inserir a criança 

em contextos significativos, pois ele está ligado à história de vida de cada um, isto se deve ao 

fato de “o nome constituir uma palavra-texto, já que geralmente se apresenta carregado de 

significado” (op.cit. p.11). Assim, para FERREIRA (2007), é importante destacar... 

 

(...) a contribuição que a lista de nomes pode representar quanto ao aprendizado da 
língua escrita, uma vez que as listas, em geral, constituem escrita contextualizada, 
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escrita que faz sentido ao aluno porque diz respeito às coisas relacionadas ao seu 
mundo. Além disso, configuram-se como gênero textual comumente utilizado no 
cotidiano, dada a intenção prática que determina a opção por elas. (p.10) 

 

Outras possibilidades de trabalho são apontadas pela autora, como essenciais para o 

processo de alfabetização e letramento envolvendo a escrita do nome, utilizando-o em diferentes 

ações lingüísticas, ou seja, para a apropriação do sistema alfabético de escrita, para o 

estabelecimento de relações entre a fala e a escrita.  

O fascículo enfatiza também atividades de reflexão sobre o trabalho com a oralidade, 

incentivando os professores a desenvolverem situações em que mostre aos alunos “não só a 

função interativa do saber ouvir quem fala como também a necessidade de observância das 

regras sociais que definem o comportamento do ouvinte diante dos que falam”(op.cit.,p.13). 

Segundo a autora desse fascículo, isso é o que possibilita ao aluno a entender o que o outro diz, 

e assim, participar do processo interlocutivo. Isso reforça o que Antunes (2003, p.119) refere 

sobre o exercício da fala enquanto elemento de participação social: “a integração da pessoa em 

seu grupo social, passa pela participação lingüística, passa pelo exercício da voz, que não deve 

ser calada, nem reprimida, mas sim, promovida, estimulada e encorajada”. 

Este fascículo oportuniza então, a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem da 

escrita e da leitura a partir de relatos de experiências da prática docente dos professores e 

possibilita também uma reflexão sobre os conteúdos trabalhados, tentando fazer uma articulação 

entre teoria e prática.  

A autora fundamentou esse fascículo com contribuições do pensamento de alguns 

teóricos, dentre eles: Irandé Antunes, Luiz Carlos Cagliari, Emília Ferreiro, Ana Teberosky, 

Paulo Freire, Ingedore Koch, Magda Soares e Maria Perroni. 

 

7.1 Reflexões sobre as concepções, objetivos e princípios propostos nos fascículos sobre o 

ensino e a aprendizagem da leitura 

 

“Penso que, tudo o que as escolas podem fazer com as crianças e os jovens, não há nada 
de importância maior que o ensino do prazer da leitura”. 

                                                                Rubem Alves 
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Optamos nesta parte da pesquisa verificar como estão situados os fascículos em relação 

ao eixo leitura, buscando perceber se esses fascículos, que foram elaborados por autores e 

universidades diferenciadas, apresentam-se como uma proposta articulada, coerente e orgânica 

ou se são simplesmente um conjunto de fascículos desarticulados ou desconexos, elaborados 

para atender uma determinada temática, em um processo de formação de professores. Portanto, 

as reflexões tomadas no âmbito desta análise buscaram perceber: 

 

� os conceitos sobre  o ensino e a aprendizagem da leitura; 

� os objetivos e finalidades da leitura ; 

� os princípios relacionados ao  eixo leitura; 

�  a relação da leitura com as práticas de letramento; 

� as orientações e encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento de um 

trabalho com a leitura. 

 

O fascículo 1 concebe a leitura como uma atividade que depende de um processo 

individual, mas em interação com os vários contextos sociais e abrange as habilidades 

necessárias ao processo de alfabetização, ou seja, o conhecimento das letras do alfabeto, o  

entendimento de que  a direção da leitura é da esquerda para a direita , de cima para baixo 

(dependendo do suporte que circula), a identificação das relações entre grafemas e fonemas, a 

codificação e a decodificação das palavras, o uso de unidades fonológicas com sílabas, rimas, 

aliterações. Mas aqui a leitura também é concebida como um processo de compreensão e 

produção de sentido, habilitando o aluno a se inserir nas práticas sociais letradas, isto é, aquelas 

que contribuem para o seu letramento. Seguindo essa linha de raciocínio, Mendonça (2005 p. 

46) refere que “/inguém lê ou escreve no vazio, sem propósitos comunicativos, sem 

interlocutores, deslocado de uma situação de interação.” Ela destaca que as pessoas realizam 

leituras ou escritas atendendo a um objetivo, a uma finalidade, e nós sabemos que essa é uma 

das formas dos alunos se inserirem em práticas de letramento. 

E essas práticas de letramento segundo os autores desse fascículo, iniciam-se quando a 

criança passa a conviver com manifestações da escrita na sociedade, ou seja, no convívio com 

rótulos, embalagens, placas, listas de compras e de telefone, contas a pagar livros, revistas, 
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panfletos publicitários, bilhetes, emails, enfim,  em práticas que se inserem numa cultura  

letrada.  

Acreditando que o desenvolvimento das capacidades lingüísticas da leitura e da escrita 

não acontece espontaneamente, os autores desse fascículo enfatizam que elas precisam ser 

ensinadas e para isso torna-se necessário, segundo eles que a escola através da mediação dos 

professores, oportunize os alunos o contato com diferentes gêneros textuais e suportes.      

Mas também orienta que esses materiais sejam explorados, que se valorize os 

conhecimentos prévios que os alunos têm sobre eles, estimulando assim, a curiosidade, para que 

eles possam fazer deduções, descobertas, inferências, rememorar vivências, se comunicar. Para 

Soares (2003b) é necessário não só expor os alunos a uma diversidade de gêneros textuais e 

portadores de textos, mas é preciso que o professor crie reais condições de uso deles, para que os 

alunos compreendam as funções da escrita. 

O contato com diferentes textos pode favorecer aos aprendizes a vivência e o 
conhecimento dos diferentes espaços de circulação desses textos, dos espaços de 
conservação e venda desses textos, como bibliotecas, livrarias e bancas; dos diversos 
suportes de escrita (cartazes, outdoors, livros, revistas, folhetos publicitários, murais 
escolares, livros escolares, etc.) (Fascículo 1, 2007, p. 19). 

 

 
Os autores dessa proposta apresentam capacidades lingüísticas que as crianças devem 

desenvolver gradativamente durante o processo de escolarização nos três primeiros anos do 

Ensino Fundamental. Mas não se esquecendo de enfatizar o que foi esclarecido na abordagem 

inicial deste fascículo, que o avanço nas aprendizagens da criança, depende não somente das 

possibilidades que a escola lhe oferece, mas também de seu processo individual, do nível  

conhecimento em que se encontra.  

Apresentaremos a seguir “as capacidades, conhecimentos e atitudes”, em relação à 

leitura que constam desse fascículo 1, entretanto, os autores ressaltam que a apresentação 

seqüencial dessas capacidades não constitui etapas a serem observadas em cadeia linear, pois 

isso se deve apenas à necessidade de organização e para melhor entendimento do leitor. 
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Tabela 5 - Capacidades, conhecimentos e atitudes relacionadas à leitura 

 

Tecendo comentários sobre o desenvolvimento dessas capacidades de leitura nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, no que se refere ao desenvolvimento de atitudes favoráveis à 

leitura, os autores enfatizam que o prazer de ler pode ser incentivado na escola, mesmo antes 

que a criança tenha aprendido a ler. Segundo eles, o professor será o incentivador desse processo 

ao ler diariamente para as crianças, ao fazê-las manusear livros e outros impressos, ao aguçar a 

curiosidade da criança para que leiam ou tentem adivinhar o que está escrito através de pistas.  

Enfim, através de uma prática de leitura planejada e sistemática, o professor pode 

estimular o gosto e o desenvolvimento cognitivo da criança em relação à leitura, ao propiciar-lhe 

o contato com diferentes gêneros textuais, como, histórias, poemas, contos, fábulas, trava-

línguas, adivinhas, receitas, músicas, notícias, etc. A importância dessas práticas de leitura, 

proporcionando o acesso a uma variedade de gêneros comungam com o pensamento de outros 

autores, tais como Antunes (2003), Dolz e Schneuwly (2004), Mendonça (2005), Bronckart 

(1999). 

Assim, os autores colocam que é desejável que até o terceiro ano do ensino fundamental 

os alunos se tornem capazes de: 

• Utilizar livrarias e bancas como locais de acesso a livros, jornais, revistas; 

• Utilizar bibliotecas para manuseio, leitura e empréstimos de livros, jornais, 

revistas; 

Leitura: capacidades, conhecimentos e atitudes 
Desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura 
Desenvolver capacidades de decifração 
(i) saber decodificar palavras 
(ii) saber ler e reconhecer globalmente as palavras 
Desenvolver fluência em leitura 
Compreender textos 
(i) identificar finalidades e funções da leitura, em função do reconhecimento do 
suporte, do gênero e da contextualização do texto 
(ii) antecipar conteúdos de textos a serem lidos em função de seu suporte, seu gênero 
e sua contextualização 
(iii) levantar e confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do texto que está sendo lido 
(iii) buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer 
inferências), ampliando a compreensão 
(iv) construir compreensão global do texto lido, unificando e  inter-relacionando 
informações explícitas e implícitas 
(vi) avaliar ética e afetivamente o texto, fazer extrapolações. 
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• Dispor-se a ler os escritos que organizam o cotidiano da escola (cartazes, avisos, 

circulares, murais); 

• Engajar-se na produção e organização de espaços para realização de leituras, tais 

como canto de leituras, biblioteca de classe, jornais escolares, murais, realizando leituras para 

outros colegas, para outras classes, para grupos de amigos, para a escola como um todo. 

(Fascículo 1, p.41). 

A capacidade de decifração é um procedimento crucial e decisivo para que os alunos 

possam ler, segundo os autores desse fascículo, e é no início do processo de alfabetização que 

“os leitores iniciantes costumam manifestá-lo decifrando letra por letra, mas também 

descobrindo e utilizando outros procedimentos como a identificação de unidades fonológicas 

além do fonema como sílabas e partes de palavras” (Fascículo1, p.41). O reconhecimento 

global de palavras estáveis como o nome dos alunos, textos que sabem de cor, palavras usadas 

para a organização da classe, são estratégias didáticas que ajudam os alunos na rapidez de leitura 

e compreensão. E se essas estratégias didáticas forem desenvolvidas de forma lúdica, através de 

jogos, segundo Leal e Leite (2005) as crianças podem desenvolver o conhecimento sobre a 

leitura e a escrita, brincando. 

O desenvolvimento de uma leitura fluente, de acordo com os autores dependerá do 

conhecimento lingüístico da criança, da sua ampliação vocabular, do domínio de estruturas 

sintáticas da língua escrita e também de seu conhecimento de mundo. Mas os autores também 

indicam quatro princípios que podem ajudar no desenvolvimento de uma leitura fluente. São 

eles: 

 

� Diminuição da quantidade de informação visual para apoio do leitor 

(apresentando de forma rápida fichas com palavras do mesmo grupo semântico, para serem 

lidas, mostrando partes de um texto); 

� Incentivo ao trabalho com vocabulário, a partir de um conjunto pré-definido de 

palavras (formar frases, ampliar sentenças acrescentando novas palavras); 

� Estímulo ao uso intensivo dos conhecimentos prévios dos alunos, para que eles 

possam levantar hipóteses sobre o que está lendo e buscar confirmá-las. 

� Realização da leitura em voz alta, em situações formais, desde que haja uma 

preparação prévia dos alunos (Fascículo 1, op.cit. p.42-43). 
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 Os autores desse fascículo destacam também, que “A compreensão de textos é a meta 

principal no ensino da leitura” (op.cit. p.43). E enfatizam que este trabalho deve ser iniciado 

desde a Educação Infantil. Mas para se ler com compreensão, os autores situam três 

componentes básicos: a compreensão linear do texto (é quando o sujeito reconhece as 

informações visíveis do texto, apreendendo o seu sentido, ou seja, ao acabar de ler o texto saber 

dizer quem fez o que, quando, como, onde e por quê.), a produção de inferências (aqui o 

sujeito aciona, associa os conhecimentos prévios de sua vivência como leitores para 

compreender os subentendidos, ler nas entrelinhas as informações que não estão explícitas no 

texto) e a compreensão global do texto, que dependerá do exercício sistemático dos outros 

componentes citados. Entretanto, o desenvolvimento dessas estratégias devem ser mediadas 

pelos professores e é necessário também que a leitura faça parte da vida dos docentes para que 

eles possam incentivar os alunos a gostarem de ler (SOLÉ, 1998). 

Os autores desse fascículo enfatizam que: “Ler nas entrelinhas, produzindo inferências é 

o jeito mais completo e mais gostoso de ler, porque proporciona ao leitor o prazer da 

descoberta, o sentimento de ser cúmplice do autor” (Fascículo1, p.45). Essa leitura com 

compreensão e sentido, não acontece automaticamente, na concepção dos autores desse 

fascículo, ela precisa ser desenvolvida, exercitada e ampliada na escola. Essas questões sobre 

estratégias de leitura, como a produção de inferências para se ter maior compreensão sobre o 

texto é referendada por Solé (1998), no arcabouço teórico dessa pesquisa. 

E para possibilitar aos alunos “a compreensão global do texto lido, a composição de um 

todo coerente e consistente, ou seja, a construção de sentido” é necessário que os  professores 

desenvolvam alguns procedimentos, segundo os autores desse fascículo: 

 

� Realizem leituras de textos em voz alta e com envolvimento, discutindo sobre o 

conteúdo do texto lido com os alunos; 

� Promovam o acesso e a familiaridade de diferentes gêneros textuais; 

� Possibilitem aos alunos o reconhecimento das principais características dos 

gêneros; 

� Incentivem os alunos a inteirar-se de informações sobre os autores dos textos; 
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� Façam com que os alunos antecipem o conteúdo do texto, ou seja, elaborem 

hipóteses, pelo conhecimento do seu suporte, de seu gênero e de suas funções; 

� Realizem sempre, o levantamento de hipóteses antes e durante a leitura e a 

checagem das hipóteses interpretativas; 

� Possibilitem a produção de inferências e a construção de pontes intertextuais, 

utilizando o conhecimento que já têm sobre o tema. 

 

Portanto, para os autores construtores desse fascículo, o aluno terá feito uma leitura com 

compreensão quando ele for capaz de dizer sobre o que o texto fala qual o seu enredo e sua 

conclusão. Enfim, quando ele tem uma compreensão global do texto, é capaz de recontá-lo, 

discutir sobre, emitir opinião, fazer extrapolações. “(...) A compreensão global é resultado de 

uma leitura atenta, que foi formulando e testando hipóteses, relacionando informações, 

produzindo inferências” (Fascículo1, p.46). 

Diante do exposto podemos aferir que para os autores desse fascículo a leitura pode 

abranger diversas finalidades, ou seja, se lê por prazer, para buscar informações, discutir sobre 

um determinado tema, para localizar-se, para realizar tarefas do cotidiano, para se ter 

conhecimento de mundo. 

No que se refere ao fascículo 2, ele trata de questões sobre avaliação na  perspectiva da 

alfabetização e do letramento e traz uma reflexão sobre o processo de exclusão dos alunos no 

sistema educacional ao permitir os avanços destes no ensino, sem lhes assegurar a aprendizagem 

dos conteúdos necessários a cada nível de escolaridade. 

 

Uma evidência das formas de exclusão referidas tem sido o crescente número de alunos 
que chegam ao final do Ensino fundamental sem níveis adequados de escrita e leitura ou 
como analfabetos funcionais. Isso significa que, embora essas pessoas dominem 
algumas capacidades básicas relacionadas à leitura e à escrita (...), não são capazes de 
utilizar à escrita e a leitura nas situações sociais da vida cotidiana. (FASCÍCULO 2, 
2007, p.9). 

 

 Em concordância com esse fascículo, o referencial do fascículo 1, também traz algumas 

reflexões em torno da  aprendizagem e do ensino da alfabetização, orientando os professores na 

escolha  de conteúdos, procedimentos e formas de avaliar. E chama a atenção para a necessidade 

dos alunos terem “o domínio da tecnologia do ler e do escrever (codificar e decodificar), mas 
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também para os usos dessas habilidades em práticas sociais em que escrever e ler são 

necessários” (Fascículo 1, 2007, p.11). Podemos então perceber que os autores comungam com 

o pensamento de Soares (2006) em proporcionar aos alunos o domínio da tecnologia da leitura e 

da escrita e concomitantemente inserir os alunos em práticas de letramento. 

Nesta perspectiva, esse fascículo 2, trata a leitura como uma prática social, que abrange 

aspectos relativos à compreensão global do texto e isso implica que ao realizar a leitura de um 

texto, o aluno seja capaz de: levantar hipóteses, identificar informações explícitas e implícitas, 

realizar inferências e ler com autonomia e fluência. Segundo Cafieiro (2005), essas são 

estratégias que ajudam os alunos a lerem melhor. 

Assim, os autores desse fascículo indicam ser importante que os professores verifiquem 

o nível de compreensão dos alunos no que concerne à leitura e sugerem aos professores uma 

prática de avaliação que seja reguladora e orientadora do processo de aprendizagem. E segundo 

seus autores, essa prática se concretiza a partir de duas ações avaliativas: o diagnóstico (que 

objetiva conhecer a criança no que se refere ao desenvolvimento de sua aprendizagem, ou seja, 

seus avanços e dificuldades) e o monitoramento, que tem uma função preventiva, ou seja, ao 

perceber durante o processo os avanços, as rupturas, dificuldades dos alunos podem-se 

replanejar as estratégias de ensino para alcançar as metas desejadas. 

Nesta perspectiva, os autores desse fascículo 2,  expõem exemplos de alguns 

instrumentos de avaliação reguladora dos processos de aprendizagem dos alunos. Eles sugerem 

a Auto-avaliação como instrumento essencial para que os alunos tomem consciência de suas 

capacidades e dificuldades em relação à leitura e a escrita. Assim, referem ser importante que as 

crianças auto-avaliem as suas práticas de letramento e a dos seus familiares e indicam questões 

que possam favorecer esse conhecimento: 

 

O que a criança pensa que sabe sobre a escrita? O que não sabe? Quantas pessoas da 
família sabem ler e escrever? O que elas lêem? Que materiais de escrita a criança utiliza 
na escola e fora da escola? O que mais aprecia? Quais as suas dificuldades nas 
aprendizagens da escrita e da leitura? (FASCÍCULO 2, p. 13). 

 
 

A partir deste diagnóstico, o professor poderá intervir em sala de aula, de forma a fazer 

com que seus alunos avancem no processo de inserção no mundo da leitura e da escrita. É nesse 

sentido que os autores referem que a abordagem desenvolvida nesse fascículo vem “focalizando 
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os processos de alfabetização e letramento como objeto de reflexão e, especialmente, como 

meta de ações e intervenções pedagógicas” (Fascículo 2, p.15). 

É neste contexto, que está sendo apresentado neste fascículo 2, um exemplo de  uma “ 

Matriz de Referência” que  servirá como uma   avaliação diagnóstica em relação aos 

conhecimentos e as capacidades a serem desenvolvidas quanto à leitura nos três primeiros anos 

do Ensino Fundamental. “Uma matriz de referência discrimina conhecimentos e competências a 

serem avaliados, com a finalidade de orientar a elaboração de estratégias ou questões de 

avaliação” (Fascículo2, p.31). 

 

Tabela 6 - Matriz de Referência da Avaliação Diagnóstica: Leitura 

Capacidades Avaliadas Descritores Procedimentos de Avaliação 
Ler e compreender palavras 
compostas por sílabas 
canônicas e não canônicas. 

Verificar se a criança é capaz de 
ler palavras compostas por 
diferentes estruturas silábicas, 
considerando-se as disposições de 
consoante (C) e vogal(V): 
 
- CV – padrão silábico canônico: 
(ex: sí-la-ba) 
- V – (ex: a-ba-ca-te) 
- CVC- (ex: tex-to, ve-ri-fi-car) 
- CCV – (ex: pa-la-vra) 

- Ditar textos aos alunos; 
- Fazer correspondência entre 
a palavra e a figura; 
- Observar palavras em fichas 
e marcar as palavras que o 
professor vai ler. 

Ler e compreender frases Verificar se a criança é capaz de 
compreender frases com estrutura 
sintática simples (ex: “O menino 
comprou muitas balas ontem” é 
mais simples que “Ontem, muitas 
balas foram compradas pelo 
menino”). 

- Ler pequenos textos 
solicitados pelo professor e 
responder a questões sobre o 
que o texto fala. 

Compreender globalmente o 
texto lido, identificando o 
assunto principal. 

Verificar se a criança é capaz de 
identificar o assunto que trata um 
texto e dizer como ele é abordado. 

- Ler textos indicados pelo 
professor, saber de qual 
assunto se trata e localizar 
informações explícitas no 
texto.  

Identificar semelhanças entre 
gêneros textuais e localizar 
informações em textos de 
diferentes gêneros. 

Verificar se a criança utiliza 
diferentes estratégias de leitura 
adequadas ao gênero textual e ao 
suporte em que o texto é 
veiculado, bem como se utiliza 
conhecimentos sobre diferentes 
gêneros de textos para localização 
das informações. 

- Ler textos de diferentes  
gêneros e suportes, 
procurando perceber o tipo de 
informação que aquele gênero 
pode anunciar.  
 
- Após leitura do texto, 
localizar informações quanto 
ao objetivo,a mensagem, a 
idéia do autor e a finalidade 
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do texto. 
Inferir informações. Verificar se a criança é capaz de 

associar elementos diversos, 
presentes no texto ou que se 
relacionem à sua vivência, para 
compreender informações não 
explicitadas no texto. 

- A partir de leituras de 
imagens, cartazes e texto 
escritos, relacionar o que foi 
lido às suas outras 
experiências de leitura e de 
vida, para compreender as 
informações implícitas no 
texto, informando a idéia que 
o autor quis passar. 

Formular hipóteses sobre o 
conteúdo do texto. 

Verificar se a criança formula 
hipóteses sobre o assunto de um 
texto com apoio de elementos 
textuais e contextuais, como: 
manchete, títulos, formatação do 
texto e imagens. 

- Levantar suposições sobre 
conteúdo de textos, a partir do 
seu gênero, suporte e 
formatação. 

Ler com maior ou menor 
fluência. 

Verificar se a criança lê 
escandindo e com hesitações ou 
se é capaz de realizar leitura oral 
de palavras, sentenças e textos 
com fluência, expressando 
compreensão do que lê. 

- Realizar leitura em voz alta 
de textos diferenciados, para 
perceber a entonação, o ritmo. 

 

 

É importante ressaltar que as questões referentes á avaliação dos conhecimentos e 

capacidades em leitura expostas neste fascículo, tem como foco o processo de alfabetização e de 

letramento e estão antenadas as orientações que perpassam no fascículo 1, quanto ao 

desenvolvimento de práticas efetivas e contextualizadas de leitura na escola. Pois segundo os 

autores do fascículo1, 

 

[...] o sujeito demonstra conhecimentos de leitura quando sabe a função de um 
jornal,quando se informa sobre o que tem sido publicado, quando localiza pontos de 
acesso público e privado aos textos impressos (bibliotecas), quando identifica pontos de 
compras de livros (livrarias, bancas, etc.)  (FASCÍCULO1, 2007, p.40). 

 
 

Ressaltamos então, que para os alunos serem avaliados a partir dos descritores que 

constam na matriz de referência é necessário não somente que ele decifre o código escrito, mas 

segundo os autores do fascículo 2, que tenham compreensão sobre o que lêem, que sejam 

capazes de compreender porque e para que se lê, ou seja, que lemos para compreender 

informações, para averiguar nossas hipóteses, produzir inferências, fazer generalizações, 
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explorar os conhecimentos prévios que temos, para responder questões e para ampliar nossas 

vivências, tendo  melhor acesso ao mundo da cultura escrita. 

Podemos então perceber que na concepção dos autores desse fascículo, a escola pode e 

deve proporcionar aos alunos, o desenvolvimento de atitudes favoráveis à leitura com 

compreensão e sentido. Pois o bom desempenho dos alunos nas capacidades de leitura depende 

fundamentalmente do envolvimento de todos que fazem a escola, assumindo no coletivo, ações 

estratégicas que possam promover uma avaliação contínua e cumulativa das aprendizagens do 

aluno em relação à leitura e a partir daí, programar o seu projeto político-pedagógico com metas 

que favoreçam uma proposta que contemplem a melhoria das aprendizagens dos alunos quanto à 

escrita e leitura e também sua ampliação nas práticas de letramento. Com base nessa discussão, 

os autores desse fascículo sugerem que após uma avaliação diagnóstica dos alunos pode-se fazer 

alguns encaminhamentos, ao averiguar suas dificuldades: 

 

� Reagrupamento dos alunos na própria classe, em horários específicos, para a 

realização de atividades monitoradas pelos professores, em certos grupos, enquanto outros 

realizam atividades com maior nível de autonomia; 

� Reagrupamento de alunos em dias e horários previamente combinados, podendo 

envolver alunos de turmas diversas, para atendimento de turmas diferenciadas, acompanhadas 

ou monitoradas por professores diferentes; 

� Reagrupamento de alunos para atendimento em tempo integral, levando em 

consideração o planejamento da escola e os recursos oferecidos pelo sistema ou pela rede de 

ensino pertinente; (possibilitando a ampliação de vivências lúdicas, esportivas e artísticas e a 

práticas ampliadas de letramento); 

� Atendimento de necessidades específicas dos alunos por meio de parcerias, 

trabalhos de voluntários e projetos pertinentes a cada rede ou comunidade escolar; 

� Atendimento diferenciado a grupos reduzidos de alunos, organizados por nível de 

dificuldade, de acordo com as avaliações diagnósticas realizadas. (Fascículo 2, p.19). 

 

Em relação ao fascículo 3,  seus autores  compreendem a leitura como uma prática 

social, colaborativa e situada e também como meio para a apropriação e elaboração de outros 
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conhecimentos e  destacam que esse aprendizado ocorre quando é assegurada na sala de aula, 

uma rotina de trabalho composta por: 

Atividades que possibilitem às crianças elaborar a leitura e a escrita em suas muitas 
funções, gêneros e estilos, conhecer e explorar seus suportes diversos- como o livro de 
literatura, o jornal, as revistas, os textos científicos, as enciclopédias e livros didáticos, 
os Atlas, os dicionários, etc. – e também dominar seus aspectos técnicos, relativos ao 
uso do código da escrita, tais como exercícios de codificação e decodificação. 

(FASCÍCULO 3, 2007, p.20).  

 

É nessa perspectiva que os autores desse fascículo, trazem reflexões sobre a organização 

do tempo pedagógico dedicado à leitura em sala de aula, ou seja, a freqüência que as atividades 

de leitura aparecem, se elas ocorrem de forma ocasional ou permanente, se é uma atividade 

planejada, com objetivos claros e definida. 

Os autores destacam que é fundamental que os professores pensem e reflitam sobre os 

investimentos que estão sendo feitos em sala de aula a partir deste eixo, ou seja, se questionem 

sobre: O que se lê? Para que se lê? Como se lê?  Quando se lê? Para quem se lê? Em que 

condições se lêem na escola? De acordo com os autores, esse processo de reflexão sobre a rotina 

escolar dará visibilidade aos professores quanto aos seus objetivos e propósitos em relação ao 

ensino e a aprendizagem da leitura. 

 Portanto, ao se planejar as atividades de leitura, o professor deverá refletir sobre o 

investimento do tempo na realização dessas atividades. Segundo os autores, deve ser pensado: 

[...] o tempo de seu planejamento, o tempo da sua preparação, o tempo de acontecer no 
momento da aula, quando está diretamente com as crianças. 

[...] o tempo de acontecer na sala de aula também circunscreve tempos: o tempo de 
duração da atividade como um todo, o tempo a ser assegurado para cada um de suas 
partes e para as intervenções de seus participantes (FASCÍCULO 3, 2007, p. 19). 

 

Diante do exposto, os autores supõem que quando as práticas de leitura são planejadas e 

organizadas de forma a garantir uma continuidade e intensidade, tendo uma finalidade, ou seja, 

contemplando momentos de fruição, de prazer, de instrução, de comunicação, de estímulo à 

curiosidade, diversificando-se os modos de ler; mobilizam o interesse e o envolvimento dos 

alunos em assumirem-se como leitores. 
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Muitas vezes, segundo os autores desse fascículo, é o próprio professor que acaba 

demonstrando com suas atitudes, que a leitura não é importante. E isso acontece quando a ação 

não é planejada, ou seja, quando se lê só no finalzinho da aula, aguardando o toque de saída dos 

alunos, ou quando lemos sem envolvimento, sem desejo de ler, deixando os alunos dispersos na 

aula ou simplesmente quando não lemos para nossos alunos. Essas são atitudes que afastam as 

crianças de práticas sociais de leitura, que as fazem não gostarem de ler. 

Entretanto, ao tomar como parâmetro à prática de alguns professores em situações de 

ensino de leitura e escrita, os autores deste fascículo, destacam através dos relatos destes que as 

práticas de leitura e escrita na escola aconteceram de forma planejada e rotineira, e que estas têm 

possibilitado aos alunos o acesso a diferentes leituras, ampliando no contexto da sala de aula o 

uso dos diversos gêneros textuais, para que as crianças percebam a leitura e a escrita como fonte 

de prazer, fruição, comunicação, informação e diálogo. 

Diante deste contexto, os autores referem que em uma rotina planejada e organizada, 

cada atividade ganha sentido em sua relação com outras atividades, ou seja: 

[...] a roda de leitura, como momento de contato com a literatura, integra-se a momentos 
de leitura e compreensão de textos do livro didático, de produção e reescrita de textos, 
de elaboração de comentários sobre notícias lidas ou ouvidas e de realização de 
exercícios de decodificação, de análise e reconhecimento da palavra, entre outros. É no 
conjunto dessas atividades diversas que se amplia o vocabulário, que se exercita a cópia 
de informações pertinentes a um fazer ou de produções coletivas não impressas, que a 
leitura ganha fluência, que as normas da língua são aprendidas, que o traçado das letras 
se consolida (FASCÍCULO 3, p.20). 

 

Os relatos de experiências de professores nesse fascículo enfatizam alguns eventos que 

fazem parte de sua rotina de trabalho com as crianças, em relação às práticas de leitura: 

 

� A leitura diária de histórias, para as crianças se deleitarem; 

� A leitura em voz alta de diferentes textos, feita pela professora; 

� As rodas de leituras; 

� A ida a biblioteca ou sala de leitura, para que as crianças possam ter acesso a 

diversos textos e suportes; 
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� O empréstimo de livros; 

� A vivência de práticas reais de leitura, com diferentes gêneros textuais (a hora da 

notícia, o palanquinho de leitura, a hora do conto); 

� Os momentos coletivos de leitura, com práticas colaborativas que possibilitam a 

participação de todos os alunos, mesmo que ainda não dominem os aspectos da escrita, sendo 

ajudados por aqueles colegas que já sabem ler; 

� A produção e organização das histórias de vida dos alunos em pequenos livros 

fazem com que os alunos leiam e divulguem sua história e percebam a escrita e a leitura como 

uma atividade de produção de sentido; 

� As leituras de textos dos livros didáticos, de revista, jornais, panfletos 

publicitários, para localizar informações, fazer resumos, emitir opinião. 

 

Essas são atividades de leitura, segundo os autores deste fascículo que favorecem as 

crianças se aperceber das funções sociais da leitura, contribuindo assim, para ampliar os seus 

níveis de letramento. E acrescentam, que quando o professor planeja e organizam com as 

crianças diferentes modos de ler, eles estão se assumindo como agente do letramento. Segundo 

Kleiman (1996) a escola é a principal agente do letramento, por isso ela deve possibilitar as 

crianças o contato e a exploração de vários  gêneros textuais. É nesse contexto que Bronckart 

(1999, citado por MENDONÇA, 2005, p.47) refere: “A apropriação do gênero é um mecanismo 

fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humana”.  

No que se refere ao fascículo 4, seus autores, percebem a leitura como uma prática 

social, fundamental para entender melhor o mundo.E enfatizam que as situações de leitura,  deve 

ser  estimulada na escola, oportunizando aos alunos o contato com materiais e ambientes de 

leitura  diversos, para que se tornem leitores experientes. 

 E destacam que na vida de muitas crianças, o professor é quem desempenha a função de 

“apresentar-lhes os livros, ajudá-los a escolher um dentre os vários títulos, estimular a leitura 

de alguns livros em particular, ensinar a maneira de ter acesso aos livros, por meio das 

bibliotecas” (Fascículo 4, 2007,p.22). Enfim, referem que os professores têm papel fundamental 

na formação de leitores. Comungando com essa afirmativa temos outros estudiosos: Yunes & 

Pondé (1989), Silva (1998), Rosa & Lins (2005), Gouveia e Orensztein (2006). 
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Ao enfatizar a importância de se trabalhar com a biblioteca escolar para estimular nas 

crianças o gosto e o prazer de ler, os autores destacam neste fascículo através de relatos de 

professores, experiências de leitura e escrita em ambientes escolares com ou sem biblioteca. E 

convida outros professores a organizar e pensar nos usos da biblioteca ou em outros espaços de 

leitura na escola, para que as crianças tenham a oportunidade de ter: “Livre acesso aos livros de 

todas as formas, tamanhos e cores; ambiente acolhedor, onde todos queiram estar; opções de 

leitura para todos os gostos e idades” (Fascículo 4, p.10)  

Esses, de acordo com os autores, são ingredientes essenciais para que o professor crie 

com seu grupo classe, alternativas de leituras que os interessem, que os façam sonhar, transpor 

mundos imaginários, se informar. E explicitam que para que se tenha êxito na “formação do 

leitor, precisamos efetivar uma leitura estimulante, reflexiva, diversificada, crítica, ensinando 

os alunos a usarem a leitura para viverem melhor” (op.cit., p.26). E orientam que para que a 

leitura seja compreendida como uma produção de sentido na vida das crianças, os professores 

precisam: 

 
Trabalhar com a variedade de textos que circulam na sociedade, com materiais de 
qualidade, estabelecendo uma diversidade de objetivos e modalidades de leitura 
(diversão, informação, estudo, resolução de problemas, etc.) 
[...] Algumas dicas podem esclarecer os objetivos de uma atividade de leitura. Talvez 
seja possível criar um clima de suspense, perceber as expectativas a partir dos títulos e 
das capas dos livros, realizar antecipações e inferências a partir do contexto e dos 
conhecimentos de que os alunos já dispõem (FASCÍCULO  4, p.29). 

 
              

  Diante do exposto, percebemos que são inúmeras as estratégias de leitura que 

possibilitam ao leitor compreender o sentido do texto, as intenções do autor, que possibilitam 

também o leitor dialogar com o texto. Portanto, é essencial que as ações pedagógicas dos 

professores façam uso das práticas de leitura que circulam socialmente, e que estas  ocupem um 

lugar central nas atividades desenvolvidas no dia-a-dia da sala de aula. É nessa ótica que  

Dolz e Schneuwly (2004) orientam que ao se trabalhar os gêneros na escola, os 

professores devem proporcionar aos alunos o contato com textos da ordem do narrar, do relatar, 

do descrever ações, do expor e do argumentar. Alguns princípios relacionados à leitura foram 

compostos no corpo do texto desse fascículo, que com certeza, podem respaldar uma prática 

pedagógica de exploração da leitura, são eles: 
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� A leitura precisa ocupar um lugar central no currículo escolar das séries iniciais 

(p.6); 

� Para promover e orientar a leitura é preciso ser leitor, vivenciar práticas de leitura 

e dar depoimentos (p.26); 

� O gosto pela leitura é despertado pelo entusiasmo do adulto que incentiva a 

criança a aproximar-se dos livros e compartilha com ela suas descobertas e aprendizagens 

(p.26); 

� Aprender a ler não é uma atividade natural, para a qual a criança se capacita 

sozinha. Entre livros e leitores há importantes mediadores. O mais importante mediador é o 

professor (p.26); 

� Para formar leitores, é preciso que a prática de leitura seja freqüente, todos os 

dias, com horário diário e muita empolgação; (p.29) 

�  A leitura e o acesso aos livros se dão por intermédio de outro leitor, ou de outros 

leitores, que compartilham com as crianças uma experiência vivida, uma história lida e 

apreciada (p.22); 

� É importante deixar o leitor fazer suas opções de leitura e tomar o caminho que 

achar mais interessante; porque nada mais saudável que oferecer-lhe um cardápio de leitura 

variado e ir observando o seu crescimento, a sua fluência (p.13); 

� É fundamental que o leitor perceba vínculos entre o mundo à sua volta e mundo 

trazido pelo enredo da história lida. É preciso que ele leia, além das palavras do livro, as 

palavras do mundo (p.25); 

� O significado de um texto é construído pelo leitor, a partir da ativação de seus 

conhecimentos prévios para interpretar o que está escrito, ou seja, o texto só faz sentido quando 

ele se articula com as informações que o leitor possui (p.28); 

� Ao mesmo tempo em que lemos os textos, lemos também as ilustrações. Através 

das ilustrações podemos antecipar conteúdos de textos e fazer inferências; 

� A leitura pode ser estimulada pelo professor, por meio da realização de atividades 

de leitura (em voz alta ou em silêncio, individual ou coletiva, na sala ou na biblioteca) 

planejadas, que permitam aos alunos manifestarem opiniões, e estimulando a fazer do livro uma 

parte do seu dia-a-dia. 
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Os autores desse fascículo salientam que quando a escola passa a perceber a leitura como 

elemento de interação cultural e social, ela pode programar com toda a sua equipe escolar, 

atividades de leitura que faça parte do seu calendário escolar, tais como: “contação de histórias, 

debates, entrevistas, depoimentos, histórias de leituras narradas pela comunidade escolar, 

recital de poesia, concursos, dramatização, jogos, hora do conto, teatro de fantoches, coral, 

etc.” (Fascículo 4, op.cit. p.27). Esses tipos de eventos fazem com que as crianças participem de 

situações reais de leitura, e é a partir destes contextos que elas se inserem em práticas sociais 

que envolvem o letramento.  

Nesta perspectiva, os autores referem algumas situações didáticas que possibilitam a 

formação de alunos leitores: 

� Programação de momentos coletivos de leitura, não só para se aproximar do 

texto, mas, para compreendê-lo; 

� Criação de espaços programados para leitura, pesquisa e  entretenimento; 

� Procurar livros em bibliotecas públicas, fazer visitas monitoradas com os alunos e 

cadastrá-los  para tomar livros emprestados; 

� Formação de uma rede de leitura na escola, onde os leitores em formação possam 

dialogar com outros colegas leitores, trocando idéias (por meio da escrita), emitindo opiniões, 

fazendo recomendações e divulgações dos livros que leram; 

�  Use e abuse de diversos recursos para apresentar os diversos gêneros textuais e 

suportes de leitura aos leitores iniciantes (mural com reprodução de capas de livros; tapetes e 

almofadas para tornar o ambiente de leitura mais atrativo; varal de poemas, adivinhas e trovas; 

fantoches; trajes e objetos para dramatizações; cartazes nas paredes expondo opiniões das 

crianças sobre os livros que mais gostaram de ler); 

� Realize campanhas de doações de livros para ampliar o acervo da biblioteca ou 

montar a sala de leitura da escola ou de classe; 

� Façam  os livros circularem na escola, mesmo que não se tenha uma biblioteca ou 

sala de leitura, mas assegurem aos alunos o acesso destes através do seu manuseio e 

empréstimo; 

� Leia bastante para seus alunos e procure envolvê-los com um ritmo adequado, 

uma entonação caprichada e compatível com o gênero textual, usando todos os recursos 

possíveis para cativar seus ouvintes (p.30); 
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Em relação ao fascículo 5,  seus autores defendem a leitura enquanto prática social, 

revestida de significados, nas quais se busca a  interação com o outro. E para tanto explicitam 

ser necessário que a escola propicie práticas de leitura e escrita que atendam a um objetivo, a 

uma finalidade, permitindo aos alunos o contato e a exploração de uma diversidade textual, 

possibilitando o uso destes em situações de interação nos diversos contextos sociais. 

O presente fascículo traz no corpo do seu texto, relatos de experiências de práticas 

docentes que têm como foco, o desenvolvimento de projetos didáticos e jogos e brincadeiras, 

que buscam aliar o prazer e o divertimento à aprendizagem. Para os autores, essa é uma 

oportunidade de apresentar a outros docentes, exemplos de práticas de leitura e escrita 

desenvolvidas na escola que contribuam com a proposta defendida por eles de alfabetizar 

letrando. Proposta esta também defendida por Soares (2006, p. 47) quando afirma ser ideal 

“ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que 

o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado”. 

Partindo deste contexto, os autores provocam inicialmente algumas reflexões: De que 

forma cada projeto permite práticas de leitura significativas? Como lidar com os alunos que 

ainda não lêem convencionalmente? Que diversidade de textos pode ser oferecida aos alunos? 

Como tornar claros os objetivos das atividades de leitura? Essas são questões que eles procuram 

refletir na apresentação dos relatos de experiências dos professores. 

Ao fazer referência ao relato da construção do livro Almanaque para Crianças, os autores 

destacam que a professora que desenvolveu o projeto, oportunizou as crianças se envolverem em 

práticas efetivas de leitura e escrita. E essa ação pedagógica abriu possibilidades de reflexões 

sobre uma prática de leitura significativa e contextualizada para os alunos naquele contexto.  

Pois, durante a elaboração do Almanaque, percebemos a partir do relato da professora 

que os alunos: leram e apreciaram Almanaques diversos; leram e exploraram textos instrucionais 

para produzirem receitas, instruções de mágicas, confecção de brinquedos e elaboração de regras 

de brincadeiras; realizaram a leitura e exploração de outros textos como canções; histórias em 

quadrinhos. Também tiveram a oportunidade de ler e apreciar uma variedade de suportes de 

leitura, para identificarem as características de um sumário e de uma apresentação, na intenção 

de elaborarem o Almanaque. A atividade de construção do Almanaque propicia aos alunos uma 
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nova perspectiva do ensino da língua e segundo Antunes (2003) numa proposta de ensino numa 

concepção interacionista da língua, os professores oportunizam aos alunos o contato, a leitura, a 

produção de textos autênticos, com objetivo, tendo uma função comunicativa. E percebemos que 

a elaboração do almanaque propiciou aos alunos a exploração de diversos gêneros textuais. 

Na elaboração do Almanaque, segundo os autores desse fascículo, a professora explorou 

habilidades de leitura e de escrita simultaneamente, e sobre isso, ressaltam que: 

 

a produção dos gêneros foi sempre precedida por atividades de leitura, inclusive de 
leitura-deleite, nas quais os alunos puderam familiarizar-se com textos, divertir-se com 
eles e também refletir sobre como eles funcionam nas interações diárias, para que 
servem, como se organizam (FASCÍCULO 5, 2007 p.14). 

 

É importante salientar que ao desenvolver as atividades de elaboração do Almanaque, as 

crianças exploraram seus conhecimentos prévios para análise dos gêneros, refletiram como o 

texto circula e quais são os seus suportes, foram  também desafiados a ler e a escrever de forma 

prazerosa. Elas aprendiam durante esse processo que a leitura e a escrita têm finalidade, que não 

fazem parte somente de atividades escolares, mas que podem cumprir funções comunicativas 

plenas de significação. 

 

É nesse sentido que trabalhar numa perspectiva do letramento ganha ainda mais 
relevância, pois permite que as crianças entrem em contato com o mundo da escrita, não 
apenas como “um código a ser decifrado”, mas como um universo de possibilidades 
para interagir socialmente (FASCÍCULO 5, p. 14). 

 

  Outra proposta interessante de trabalho, apresentada neste fascículo foi o relato da 

vivência do projeto “Brincadeiras Populares”, pois através dele, a professora incentivou os 

alunos a lerem textos literários para se divertir, se deleitar, para viajar no mundo encantado da 

leitura, contribuindo assim, com certeza na formação dos pequenos leitores. 

Esse projeto propiciou também aos alunos o contato e a exploração de diversos Gêneros 

textuais: o calendário, o cronograma, a entrevista, a lista, o catálogo, o cartaz, instruções de 

brincadeiras. Sobre o trabalho com a diversidade textual os autores desse fascículo, referem: 
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Esse contato com diferentes espécies de textos é imprescindível para a aprendizagem da 
leitura e da escrita. No entanto não podemos esquecer que isso precisa ser feito de modo 
que os alunos pensem sobre as finalidades para as quais os textos foram escritos 
(FASCÍCULO 5, 2007, p.20). 

 

Algo muito interessante ocorrido numa das etapas desse projeto desenvolvido pela 

professora foi à atividade de instruções de brincadeiras, na qual os alunos liam os textos para 

aprender a brincar. Além disso, a professora junto com os alunos leu e exploraram instruções de 

brincadeiras em livros, jornais, caixas de jogos, fazendo um exercício sistemático de reflexão 

sobre os jogos lidos. Os autores enfatizam que nessa etapa do projeto, a professora propiciou 

além do desenvolvimento de importantes estratégias de leitura, a preparação dos alunos para a 

produção desse tipo de gênero. 

Os objetivos do trabalho com esse tipo de texto na escola é explicitado por Leal e 

Brandão (2005): 

 
Na escola, as crianças podem aprender, por exemplo, sobre a importância de organizar 
seqüencialmente as informações nessas espécies de textos; aprender a distinguir o que é 
essencial e merece ser dito, daquilo que é menos importante e, portanto, pode ser 
omitido; aprender a flexionar os verbos nos modos imperativo e infinitivo com maior 
domínio; aprender a usar os articuladores textuais pertinentes aos propósitos; aprender a 
estruturar sintaticamente as frases, atendendo as exigências dos textos escritos; aprender 
a elaborar inferências nos casos em que as informações não estão explicitamente 
colocadas no texto, dentre outros (FASCÍCULO 5, p.23). 

 
 

Pudemos observar através do relato da professora que desenvolveu o projeto 

“Brincadeiras Populares”, que as atividades de leitura e produção de texto, aconteceram num 

contexto significativo e que todos os gêneros textuais trabalhados foram alvos de discussão 

acerca da sua estrutura, finalidade e destinatário. Podemos destacar que essa é uma proposta de 

situação didática que expõe os alunos a vivenciar a leitura e a escrita como práticas sociais, 

favorecendo assim, o avanço nos níveis de letramento dos alunos. 

Foi também apresentado nesse fascículo, relatos de experiências de professoras que 

utilizaram jogos (Corrida de palavras; o jogo das vogais; o agora enforcado) na perspectiva de 

ajudar os alunos na compreensão do sistema de escrita alfabética e no desenvolvimento da 

leitura. Segundo o depoimento delas, a vivência dos jogos permitiram aos alunos refletir sobre o 

sistema de escrita alfabética, ajudando-os a dominar suas convenções; a realizar leitura de 
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palavras refletindo sobre as relações som-grafia; a explorar rimas ou palavras de uma lista; a 

melhorar a fluência da leitura das crianças.  

Os autores ressaltam a importância do desenvolvimento dessas atividades lúdicas no 

processo de alfabetização, pois estas possibilitam aos alunos atitudes de reflexão sobre a língua 

e sobre suas unidades (palavras, sílabas, sons, letras), atividades então denominadas de 

metalingüísticas. 

Os autores enfatizam que os professores podem utilizar os jogos para desenvolver as 

atividades de reflexão fonológica, do domínio das relações som-grafia, possibilitando avanços 

na fluência de leitura e no domínio da escrita ortográfica. E destacam que não devemos esquecer 

que “ao jogar, ao brincar, os alunos estão sempre partilhando prazerosamente, com os colegas 

e o (a) professor (a), as descobertas que vão conseguindo fazer sobre como escrevemos e lemos 

as palavras de nossa língua” (FASCÍCULO 5, p.34). 

No que se refere ao fascículo 6,  seus autores enfatizam a leitura, a partir de uma 

proposta  sociointerativa e funcional da língua, e estimulam os professores a vivenciarem 

práticas sociais de leitura, estando atentos à diversidade de gêneros expostas nos livros 

didáticos. É nessa perspectiva, segundo os autores, que hoje há uma maior reflexão dos 

estudiosos da  linguagem a respeito da organização do sistema da língua, na formação de leitores 

e escritores.  

São ressaltados também pelos autores desse fascículo, que em nossas ações diárias, 

lemos muito mais que escrevemos e por isso eles referem que “as atividades de leitura devem 

constituir o foco por excelência no encaminhamento do ensino/ aprendizagem da língua 

materna na perspectiva do letramento” (FASCÍCULO 6, 2007, p.21). Assim, eles referem o 

cuidado que os professores devem ter na escolha dos materiais destinados as práticas de leitura e 

sugerem que os alunos devem ser expostos a:  

 

Textos autênticos, integrais (na medida do possível), que contemplem uma variedade de 
gêneros textuais (conto de fada, poema, crônica, tirinha, piada, reportagem, verbete, 
receita, etc.), de usos sociais (literatura, jornalismo, publicidade, ciência, cotidiano, 
arte), de suportes (livro, revista, jornal, embalagem, cartaz) e de contextos da atuação 
verbal(rural, urbano, formal, informal, diferentes regiões do país) (FASCÍCULO  6, 
p.21). 
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Ao sugerir a exposição dos alunos a uma diversidade textual, os autores ressaltam a 

importância dos professores escolherem um bom livro didático para utilizar na sala de aula, pois 

segundo eles, uma boa seleção de textos possibilita:  

 

o desenvolvimento de estratégias diversificadas de  leitura, contribuindo para a 
formação de leitores capazes de lidar com diferentes materiais escritos, de 
compreenderem o texto a partir das pistas mais evidentes, e também das que estão 
implícitas; que extrapolam, com coerência, as fronteiras textuais, de construírem 
relações consistentes entre o que já sabiam e o que vieram a aprender com a leitura 
(FASCÍCULO 6, .22). 

 

 
Os autores ressaltam que quando o professor exercita esse tipo de proposta didática com 

os alunos, levantando estratégias de leitura para que eles tenham uma  compreensão global do 

texto, ele está aguçando a curiosidade dos aprendizes, fazendo-os transpor uma leitura simplista, 

convidando-os a realizar inferências, a verificar seus conhecimentos de mundo, a fazer 

comparações, a emitir opiniões, enfim, a  produzir relações com outras áreas do conhecimento, 

fazendo o exercício do trabalho com a intertextualidade, sempre com o propósito de aprofundar 

a compreensão leitora. Com relação a essas estratégias de leitura que ajudam a compreensão do 

texto, Solé (1998) e Cafieiro (2005) destacam que estas devem ser ensinadas e que o professor 

deve mediar esse processo provocando situações para que os alunos ativem seus conhecimentos 

prévios, verifique hipóteses, produzam inferências. 

Esse tipo de trabalho abre possibilidades para os alunos desenvolverem diferentes 

capacidades como as de: 

  

Generalizar os saberes, aplicar o aprendido em contextos novos, sistematizar as 
informações, inter-relacionar os conteúdos entre si e de modo a garantir que os 
conhecimentos lingüísticos estejam associados a práticas sociais de escrita e de leitura, 
de produção e compreensão de textos orais (FASCÍCULO 6, p.29). 

 
 
Assim, os autores esperam que os professores no processo de escolha dos livros 

didáticos, façam uma análise cuidadosa, estando atentos aos Livros Didáticos da Língua 

Portuguesa (LDPL), que tragam uma abordagem do estudo dos fenômenos da língua, articulada 

com a construção de sentido do texto, tanto no que se refere a sua compreensão quanto a sua 

produção. A partir dessa perspectiva, os LDLP, a partir da segunda metade da década de 

noventa, propõem que o ensino e a aprendizagem devem paulatinamente: 
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� tratar os fenômenos da linguagem em função das práticas de letramento e a 

oportunizar os momentos diversificados de trabalho textual em contextos concretos de uso; 

� trabalhar com os gêneros textuais da oralidade e da escrita que circulam 

socialmente, tanto nas atividades de compreensão quanto nas de produção; 

� valorizar as variedades dialetais  e a pluralidade das experiências culturais dos 

aprendizes; 

�  e estabelecer parâmetros diversificados de avaliação e de auto-avaliação, levando 

em conta o percurso percorrido pelo aluno, o conhecimento em construção,os pequenos ganho 

sem se fixar apenas nos resultados finais, no produto (op.cit.p.20). 

Esses são princípios, segundo os autores desse fascículo, que estimulam os professores a 

fazerem adesão as propostas dos livros didáticos recomendados pelo MEC, que possuem uma 

abordagem sociointeracionista e do letramento. 

   Em relação ao fascículo 7, as  autoras  percebem a leitura como uma prática social, de 

construção de sentido e refere que essa é a função da leitura se objetivarmos tornar nosso aluno 

um leitor competente. Faz referência também, a competência dos alunos na língua oral como um 

recurso importante na aprendizagem da leitura.  

 
Essa competência que têm no uso da língua oral forma um conjunto de saberes a que os 
alunos recorrem quando começam a aprender a ler e escrever. Quando estão lendo ou 
escrevendo os alunos constroem hipóteses sobre como ler e escrever, levando em conta 
o conhecimento que já tem da língua. (FASCÍCULO  7, 2007, p.22). 

 
 
Ao expor relatos sobre atividades de leitura numa turma de alfabetização, onde a 

professora lê histórias infantis em sala de aula para as crianças, as autoras desse fascículo, 

destacam alguns importantes princípios: 

• Uma atividade de leitura não implica, necessariamente, que o aluno já saiba 

decodificar os grafemas; (p.22) 

• É fundamental entender, que o aluno que ainda não saiba decodificar pode ser  

um bom leitor, pois a compreensão do texto, lido por ele ou por outra pessoa, é o que, realmente, 

garante a sua proficiência  como leitor;(p.28), 
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• A contação de histórias pela professora é, na realidade, a primeira forma de 

leitura do aluno; (p.28) 

• Devemos tornar o ato de leitura algo prazeroso e, principalmente, algo que faz 

sentido para seus alunos (p.31). 

Para discutir a prática vivenciada pela professora do relato, as autoras desse fascículo 

propuseram tecer uma discussão sobre o que é ler. E destacam que para a obtenção de êxito 

numa aula de leitura, é essencial que o texto lido “faça sentido, que seus alunos o 

compreendam, sendo capazes de perceber as intenções do autor, entender seus pontos de vista 

e, até, ‘adivinhar’ as possibilidades de desfecho para um determinado texto, entre outros” 

(FASCÍCULO 7, p.31). 

Mas para que estes aspectos da leitura sejam ativados, as autoras enfatizam ser necessária 

a compreensão dos componentes do texto, entre eles, o contexto em que ele se insere, as 

características do gênero textual o qual ele faz parte, as intenções do autor do texto, e as 

informações que estão implícitas no texto. Assim, as autoras apresentam as dimensões que 

compõem um texto: 

 

1ª dimensão – “O CONTEXTO”: que engloba a intencionalidade (são as intenções do 

produtor do texto, tais como: emocionar, fazer rir, persuadir, fazer medo, convencer, passar 

informações. Para tanto é preciso que eles se estruturem dentro de certas características, 

pertencentes a gêneros textuais específicos.) e a informatividade (que são as informações novas 

ou desconhecidas que um texto traz e estas estão baseadas em conhecimentos, experiências, 

crenças ideologias e contextos da cultura em que estamos inseridos), contribuindo assim para 

situar o texto numa dimensão sociocomunicativa (op. cit. P.31). 

2ª dimensão – “O TEXTO”: fazem parte da construção textual a coesão (são elementos 

responsáveis pela progressividade textual) e a coerência (organizando o texto de forma clara, 

em uma seqüência lógica, com começo, meio e fim.). Esses são elementos, que quando bem 

articulados no texto, permite a sua compreensão. 

3ª dimensão – “O INFRATEXTO”: é tudo que está abaixo da superfície do texto, são as 

informações que estão implícitas no texto e necessitam de informações inferenciais para 

completar o sentido do texto. 
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4ª dimensão – “O INTERTEXTO”: diz respeito a intertextualidade, é a característica 

que faz de um texto dependente de outros. 

Pelo que aqui foi exposto, entendemos que é importante que os alunos vivenciem 

situações diversas de leitura, e que os textos lidos para os alunos tenham um significado, 

atendam a um objetivo, seja para se divertir, para buscar informações, para trocar idéias. É 

necessário que os professores usem estratégias de leitura para que os alunos compreendam de 

forma global o texto. Essas são orientações também levantadas por Antunes (2003), Cafieiro 

(2005) e Solé(1998). 

Quanto ao fascículo complementar, a leitura é aqui compreendida como uma prática 

dialógica, como espaço de produção de sentido, assim, ela deve estar inserida em contextos 

significativos e em situações de uso que atenda a uma determinada finalidade. A compreensão 

da autora, parte da concepção sociointeracionista de linguagem, que entende a leitura como: 

 

Um processo de produção de sentido que se dá a partir das interações sociais ou 
relações dialógicas que acontecem entre dois sujeitos – o autor do texto e o leitor. Esse 
processo depende fundamentalmente, do uso de estratégias cognitivas de leitura 
(FASCÍCULO COMPLEMENTAR, 2007, p.21).  

 
Ao fazer a exposição de um relato de experiência de uma prática de leitura desenvolvida 

por uma professora das séries iniciais, a autora desse fascículo enfatiza as estratégias de leitura 
usadas pela professora: estratégias de antecipação ou previsão, estratégias de inferências e 
estratégias de verificação. Sobre isso Soares (1998), refere: 

 

Dentre outras habilidades/capacidades, a leitura inclui a fazer previsões sobre o texto, de 
construir significado combinando conhecimento prévio e informação textual, de refletir 
sobre o significado do que foi lido e tirar conclusões sobre o assunto enfocado. [...] 
essas habilidades/capacidades são desenvolvidas à medida que o leitor, no ato de ler, faz 
uso das chamadas estratégias de leitura.( op.cit. p.21) 

 
 

Essas estratégias de leitura ajudam o aluno na construção de sentido do texto, ou seja, ao 

entendimento do texto lido, portanto, é fundamental que o professor ao trabalhar com textos 

desenvolva uma prática em que elas sejam contempladas. A autora faz referência também a 

contribuição da leitura na formação lingüística do aluno e enfatiza que “ o letramento implica a 

participação das pessoas em práticas sociais de leitura e escrita”(SOARES, op.cit. p.21). E isso 

pressupõe: 
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Convivência com situações de leitura, um processo em que as pessoas envolvidas atuam 
verdadeiramente como sujeitos, compartilhando idéias e pontos de vista, aceitando 
argumentos usados pelo autor ou deles discordando, produzindo sentido em relação ao 
texto (op. cit. p.21). 

 

Diante do exposto, a autora propõe que ao planejar as situações didáticas de leitura, o 

professor selecione textos que atenda aos interesses de seus alunos, permitam-lhes conhecer e 

explorar diversos gêneros textuais e exercite com eles uma prática de leitura colaborativa, em 

que, com a sua mediação, os alunos sejam constantemente motivados a usar as estratégias de 

leitura e os conhecimentos prévios para o entendimento do texto. 

Sendo importante também que o aluno perceba que ler uma notícia é diferente de ler uma 

receita, ou uma história. E que os gêneros textuais constituem, tipos específicos de textos que 

“se caracterizam por determinado conteúdo temático, por certa estrutura ou forma de 

composição (narrativa, descritiva, dissertativa, instrucional, etc.) e por um estilo específico 

(ligado à escolha e uso da linguagem)” (op.cit.p.25). É importante salientar que para tornar o 

aluno um leitor, a escola deve propiciar-lhe o contato com uma grande diversidade textual, para 

que ele tenha  condições de vivenciar a funcionalidade de cada gênero e da própria língua 

escrita, desde a educação infantil. 

 

7.2 Reflexões sobre o estudo dos fascículos 

“Ler é outro modo de ouvir”. 
                  Marcos Bagno 
 

A partir da nossa investigação, observamos que a concepção de leitura defendida por 

todos os autores que compõem os oito fascículos de estudo do Programa Pró-Letramento 

Alfabetização e Linguagem, se inserem numa concepção interacionista da língua, defendida 

pelos estudiosos Vygotsky (1991), Bakhtin (1992), Antunes (2003), Marcuschi (2004), Batista 

(2006), dentre outros; que compõem o marco referencial do nosso trabalho de pesquisa. 

Segundo Antunes (2003), o domínio da língua enquanto processo interacional é condição 

essencial para participação do indivíduo em seu meio social. Por isso a escola deve possibilitar o 

acesso e o uso de diversos gêneros textuais, mas também a reflexão sobre o uso. E ainda, de 
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acordo com Antunes (op.cit.), a opção pedagógica referentes ao ensino da língua materna deve 

estar centrada numa tendência teórica que perceba a língua enquanto atuação social, enquanto 

atividade de interação verbal, e isso são evidências de que: 

 
as línguas só existem para promover a interação entre as pessoas nos leva a admitir que 
somente uma concepção interacionista da linguagem, eminentemente funcional e 
contextualizada, pode, de forma ampla e legítima, fundamentar um ensino da língua que 
seja, individual e socialmente, produtivo e relevante (ANTUNES, 2003, p.41). 

 
 
Observamos que na concepção interacionista de linguagem defendida pelos autores desse 

material de estudo, a leitura é compreendida como uma prática social e de produção de sentido, 

que auxilia o processo de comunicação e de compreensão da realidade. Nessa perspectiva, o ato 

de ler caracteriza-se como um ato que envolve uma interação social ou uma relação dialógica 

entre o texto e o leitor. Assim, a compreensão de texto é a meta principal do ensino da leitura. 

Esse processo de compreensão, de acordo com os autores desses fascículos, envolve atitudes, 

gestos e habilidades que são mobilizados pelo leitor no ato da leitura, são as chamadas 

estratégias de leitura. 

Solé (1998) refere no corpo desse trabalho de pesquisa, que a utilização das estratégias 

de leitura depende também dos propósitos e finalidades da leitura, das condições do leitor em 

fazer previsões sobre o texto, usando seu conhecimento prévio para realizar inferências, 

funcionando num processo de interação entre o leitor e o texto. E enfatiza também que essas são 

estratégias, que contribuem decisivamente para a compreensão global do texto. 

Percebemos nessa análise que os fascículos abordam a questão dos objetivos e 

finalidades da leitura, ressaltando que uma atividade de leitura deve suscitar no aluno a 

compreensão de suas múltiplas funções social, ou seja, que lemos para nos comunicar, nos 

informar, para responder uma questão, ou pelo simples prazer de ler. É nesse sentido que 

Bakhtin (1992) refere que a escolha do uso do gênero textual, se guia em função da situação, da 

finalidade. 

Assim, as práticas de leitura sugeridas no referencial desses fascículos, apontam para o 

desenvolvimento de uma proposta na perspectiva do alfabetizar letrando, envolvendo os alunos 

em situações didáticas em que a leitura cumpra finalidades diversas e reais. Nessa perspectiva, 

Kleiman (1995), expõe no arcabouço teórico desse trabalho, que a escola é a principal agência 
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do letramento, por isso deve possibilitar aos alunos o uso da leitura e da escrita em práticas 

sociais autênticas.  

Em concordância com o pensamento de Kleiman, os autores dessa proposta, enfatizam 

que é importante que sejam contempladas na escola, situações de leitura de diversos gêneros 

textuais que usamos como auxílio para localizar informações, compartilhar emoções e desejos, 

para estudar temas diversos, para interagir com o autor do texto, para nos localizarmos e nos 

comunicarmos. Conforme os autores, nós também acreditamos, ser fundamental que os alunos 

explorem uma diversidade de textos e compreendam a variação dos objetivos da leitura, 

percebendo que na maioria das vezes os usos dos gêneros textuais estão relacionados a uma 

finalidade. 

 Percebemos na análise desse material que as práticas de letramento são eixos 

fundamentais para o ensino da leitura e da escrita e que a escola deve se organizar de forma a 

inserir as crianças no mundo letrado. E isso significa envolvê-las nas práticas e relações sociais 

construídas com base nos valores da escrita. 

Assim, os autores da proposta orientam que, ao planejar sua rotina de trabalho em 

relação à leitura, o professor deva contemplar atividades, que garanta as crianças o acesso a uma 

diversidade de textos, para que elas possam se apropriar da leitura em decorrência de suas 

funções, gêneros e estilos. Tomando esta reflexão no âmbito da prática, os autores destacam a 

necessidade das crianças conhecerem e explorarem suportes diversos como livros, jornais, 

revistas dicionários, gibis, folhetos, dentre outros. 

  Nessa proposta, defendem a idéia de que o gosto pela leitura pode ser despertado pelo 

professor, aproximando os alunos dos livros, lendo com entusiasmo para eles, vivenciando rodas 

de leituras, discutindo textos; enfim, planejando atividades diárias de leitura com diferentes 

finalidades, para que as crianças percebam que se lê para se divertir, para se informar, para se 

comunicar, para transpor mundos. Acreditam que somente assim, a leitura ocupará lugar central 

no currículo escolar. 

As situações de leitura propostas pelos autores do projeto pró-letramento situam-se numa 

perspectiva de leitura enquanto prática social, fundamental para se entender melhor o mundo. 

Por isso, sugerem que os professores organizem sua rotina de trabalho de forma que os alunos 

possam experimentar diversas oportunidades de leitura, trabalhando com a variedade de textos 
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que circulam na sociedade, freqüentando ambientes como bibliotecas e salas de leituras para se 

ambientarem e familiarizarem com a variedade de suportes existentes. 

Partindo desses pressupostos gerais, esse referencial apresenta um conjunto de princípios 

fundamentais que podem respaldar uma prática de exploração da leitura. Dentre eles  

destacamos: 

� A compreensão da leitura como uma atividade a ser ensinada na escola; 

� A leitura é uma atividade de interação entre os sujeitos; 

� A ênfase na leitura diária; 

� O uso da biblioteca e sala de leitura; 

� A variação nas finalidades de leitura; 

� A variação dos gêneros discursivos;  

� O estímulo ao desenvolvimento de diferentes estratégias de leitura; 

� A variação nos diferentes modos de ler; 

� A ênfase na leitura como prática de letramento. 

 

É importante destacar que o fascículo complementar de estudo desse programa, da autora 

Maria Beatriz Ferreira, deveria ser contemplado como material obrigatório de estudo, como os 

outros fascículos, devido a sua importância ao tratar questões primordiais ao processo de 

alfabetização e letramento como: atividades relacionadas ao sistema de escrita, as variedades 

lingüísticas, as diferentes funções da linguagem e a prática pedagógica, o trabalho com os 

gêneros textuais, as estratégias de leitura, as finalidades da leitura, os modos de ler, o uso da 

leitura como prática social e a produção de texto. Percebemos durante a análise que esse é um 

fascículo que traz orientação para a ação pedagógica do professor das questões postas na 

fundamentação teórica do fascículo 1. Portanto, deveria ter o mesmo destaque dos outros 

fascículos. 

Notamos, após exame cuidadoso dos fascículos que compõem o material de estudo, 

reflexão e discussão, dos professores em formação no Programa Pró-Letramento Alfabetização e 
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Linguagem, que os fascículos apresentam sintonia em relação a assunção da concepção de 

língua enquanto dimensão interacional entre os sujeitos e a defesa da leitura enquanto pratica 

social com função comunicativa, dialógica, de acesso ao conhecimento. Percebemos também 

uma relação coerente, quanto aos princípios defendidos para uma prática de leitura funcional e 

contextualizada. E com relação aos encaminhamentos didáticos referentes ao ensino e a 

aprendizagem da leitura, gostaríamos de ressaltar que somente uma análise tão minuciosa é 

capaz de enxergar a riqueza do material que temos em nossas mãos, para fazer com que nossas 

crianças tenham uma aprendizagem efetiva e significativa em relação à leitura. 

Portanto, esclarecemos que esse material (fascículos) que compõe a proposta teórica e 

didática do programa Pró-Letamento Alfabetização e linguagem constitui-se em uma proposta 

orgânica feita por diversas mãos, mas sincronizada no jeito diferente e contextualizado de se 

fazer o estudo e a orientação das implicações pedagógicas de uma prática de leitura que priorize 

a formação do leitor. 
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8  AÁLISE E ITERPRETAÇÃO DOS DADOS: A Formação Continuada 

das Professoras da Escada no Programa Pró-Letramento: uma ênfase nas 

práticas de leitura 

 

 (...) não podem ser deixadas aos professores, sozinhos e aleatoriamente, as tarefas de 
indagação, reflexão e trocas, pois nem sempre eles se mostram sensíveis a problemas e conflitos 
que são centrais na profissão docente. Há que sensibilizá-los “de fora”.   

                                                                         Chakur                    



204 
 

Investigar o processo de formação continuada das professoras no Programa Pró-

Letramento foi condição indispensável para percebermos as contribuições dessa formação na 

prática docente. Diante disso, procuramos verificar, nesse curso, as expectativas das professoras 

quanto ao Programa Pró-Letramento, suas histórias e influências de leituras, as práticas de 

leitura por elas desenvolvidas em sala de aula. Vale ressaltar que enfocaremos, especificamente, 

a ênfase dada, nesse processo de formação, ao ensino da leitura ao estudarem  cada fascículo. 

Participaram desse processo, inicialmente, 18 professoras. Estas se inscreveram no 

Programa Pró-Letramento espontaneamente, movidas, segundo elas, pela vontade de aprender 

novas formas de ensinar, de compartilhar experiências, pela curiosidade com o tema letramento, 

para adquirir mais conhecimento, para ficar atualizada sobre as questões que envolviam o ensino 

da língua. Destacamos que o fato das professoras escolherem espontaneamente participar dessa 

formação foi um dos indícios que mostra o interesse delas em querer ampliar os conhecimentos 

em relação ao ensino da língua. Isso vem confirmar os estudos de Silva (2002), ao abordar sobre 

o interesse e a disposição dos professores em participarem de formações continuadas para 

melhorar sua qualificação profissional. 

A Formação Continuada das professoras da Escada no Pró-Letramento ocorreu no 

período de agosto a dezembro de 2008, com uma carga horária de 120 horas, sendo 96 horas de 

estudos presenciais com a orientadora de estudos e 24 horas para realização de outras atividades 

de estudo concernentes à formação. Os encontros de estudos aconteciam quinzenalmente, com 

uma carga horária de oito horas de trabalho. Embora a orientação do programa fosse composta 

de encontros de quatro horas semanais, as professoras da Escada mostraram dificuldade em 

participar devido a outros compromissos profissionais em outras redes de ensino. Por esta razão, 

houve uma flexibilidade na estrutura do curso. Mas isso não inviabilizou a execução de todas as 

atividades propostas no programa. Passaremos então a discorrer sobre o processo de formação 

das professoras no programa, mas lançando o nosso olhar sobre o que foi abordado referente ao 

eixo da leitura, objeto de nossa investigação. 

Assim sendo, o processo de formação foi iniciado com a apresentação da tutora, dando 

boas vindas as cursistas, realizando esclarecimentos sobre o formato do curso, sua carga horária, 

a dinâmica de estudo e as atividades do “para casa”. Foram também expostos os objetivos desse 

programa de formação e apresentado uma visão panorâmica dos fascículos que compõem o 

material de estudo e fundamentação teórica nessa formação.  
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A partir daí, como a tutora era conhecedora da pesquisa que estávamos realizando e tinha 

conhecimento também de que nesse momento nós precisávamos aplicar um questionário 

buscando perceber as práticas de leitura adotadas pelas professoras que eram comuns até então, 

foi nos dada uma abertura para esse procedimento. 

Assim sendo, foi aplicado um questionário às professoras, contendo questões abertas que 

versavam sobre a finalidade da leitura, a freqüência da leitura, os gêneros textuais trabalhados, 

as estratégias de leitura e as práticas de incentivo à leitura adotadas pelas professoras. Esse 

instrumento se fazia necessário posto que ele fosse servir como parâmetro para analisar os 

conhecimentos prévios das professoras em relação à leitura e os adquiridos durante o processo 

de formação, que também é objeto de nossa pesquisa. Consolidamos as respostas dos 

questionários na tabela descrita abaixo. 

 

Tabela 07 – Práticas de leitura das professoras antes da formação do Pró-Letramento 

Professoras 
 

Para que 
seus alunos 

lêem? 

Frequência Que gêneros 
textuais são 

lidos? 
 

Quais 
estratégias de 

leitura são 
sutilizadas? 

Práticas de 
incentivo à leitura 

Hortência Para emitir 
opinião 

Todos os 
dias 

História infantil, 
gibi e jornais 

Dramatização, 
leitura oral, 
fantoches. 

Empréstimo de 
livros, leio para 
eles, utilizo a caixa 
de leitura. 

Dália Para que se 
tornem 
leitores 

Todos os 
dias 

Histórias, 
fábulas, poesias. 

Leitura 
silenciosa, 
diálogo. 

Levo meus livros 
para os alunos 
lerem na escola. 

Orquídea Para entender 
o mundo. 

Todos os 
dias 

Histórias 
infantis, textos 
expositivos. 

Leituras 
coletivas e 
individual. 

Faço o cantinho da 
leitura móvel, 
empresto livros. 

Girassol Para deleite, 
se informar, 
tirar dúvidas. 

Todos os 
dias 

Literatura 
infantil, histórias 
em quadrinhos,      
música, poemas. 

Realização de  
inferências, 
continuação da 
história, criação 
de títulos. 

Leio para os 
alunos, empresto  
livros, uso  o 
cantinho da leitura. 

Jasmim Para aprender, 
sentir prazer 
em ler. 

Todos os 
dias 

Rótulos, poemas, 
músicas, livro 
didático, 
histórias infantis. 

Faço a 
interpretação do 
texto, 
brincadeiras, 
dramatização. 

Uso paradidáticos 
antigos que recolhi 
em campanha na 
escola. 

Violeta Para serem 
cidadãos 
leitores. 

Três vezes 
na  semana 

Literatura 
infantil, anúncios 
de jornais, 
embalagens. 

Leitura  
suspense, 
inventar final da 
história e 
comparar com a 
história real. 

Uso o cantinho da 
leitura, leio para os 
alunos. 

Margarida Para aprender 
e mudar de 

Todos os 
dias 

História infantil Faço pausas 
Estratégicas na 

Leio para eles, 
incentivo a leitura 
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série. leitura, pergunto 
o que eles acham 
que vai 
acontecer. 

coletiva e 
individual. 

Lisiantos Para conhecer 
a História. 

Todos os 
dias 

História infantil, 
poesias, jornais. 

Faço leitura 
coletiva e 
individual. 

Utilizo o cantinho 
da leitura. 

Flor do 
campo 

Para se tornar 
leitores. 

Todos os 
dias 

Histórias 
infantis. 

Peço para os 
alunos explicar o 
que leu. 

Uso o cantinho da 
leitura. 

Crisântemo Melhorar sua 
escrita e 
leitura e para 
entender o 
mundo. 

Todos os 
dias 

Recortes de 
jornais, literatura 
infantil e livro 
didático. 

Apresento o 
tema de forma 
dinâmica, faço 
leitura 
silenciosa, 
interpretação. 

Incentivo a lerem 
uma hora em casa, 
faço leitura diária. 

Begônia Para ampliar 
conhecimento, 
por 
curiosidade. 

Todos os 
dias 

Textos 
informativos, 
reportagens, 
poemas, livro 
didático. 

Utilizo formas 
para atrair a 
atenção sobre o 
texto. 

Levo diversos 
livros para 
incentivar os 
alunos a lerem. 

Estrelítzias Para ser um 
bom leitor. 

Todos os 
dias 

Histórias 
infantis. 

Fazem leitura 
silenciosa, 
pesquisa em 
jornais e 
revistas. 

Utilizo o cantinho 
da leitura. 

Gérbera Para se 
informar, 
fazer coisas. 

Todos os 
dias 

Notícias, 
histórias em 
quadrinho, 
história infantil e 
livro didático. 

Antecipação 
através de 
figuras, suspense 
para aguçar a 
curiosidade, 
interpretação 
oral. 

Leituras de textos 
diferentes, 
empréstimos de 
livros. 

Papoula Para aprender  
e ter emprego. 

Três dias 
por semana. 

História infantil, 
jornais, livro 
didático, a bíblia. 

Leio para eles, 
faço 
dramatização. 

Faço grupos de 
leitura, leio para 
eles. 

Helicônias Para serem os 
leitores do 
futuro. 

Todos os 
dias 

História infantil. 
Leio outros 
textos. 

Faço 
interpretação de 
texto. 

Conto histórias, 
faço empréstimos 
de livros. 

Flor de 
Júpiter 

Curiosidade, 
disputa entre 
eles. 

Todos os 
dias 

Histórias 
infantis. 

Leio com eles, 
faço 
interpretação, 
debates, leitura 
coletiva. 

Faço leitura diária,  
utilizo o cantinho 
da leitura. 

Alstroméria Para aprender. Todos os 
dias 

Livros infantis Leio para eles e 
faço 
comentários, 
peço para eles 
recontar a 
história. 

Utilizo o cantinho 
da leitura, leio com 
os alunos. 

Gradíolo Para se 
tornarem 
leitores. 

Todos os 
dias 

Histórias 
infantis, notícias, 
jornais e revistas. 

Peço para 
explicarem o que 
leram, faço 
leitura 
sequenciada. 

Utilizo o cantinho 
da leitura. 
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A tabela acima nos fornece uma visão panorâmica das atividades de leitura que as 

professoras costumavam desenvolver no dia-a-dia da sala de aula. Neste sentido, percebemos 

que grande parte das professoras apresenta como objetivos de leitura, a formação de leitores, o 

aprender a ler e o conhecimento de mundo. Entretanto, sabemos que a leitura tem diversas 

finalidades e estas precisam ser ensinadas na escola. De acordo com Soares (2004), lemos por 

diversos objetivos, “para informar ou informar-se, para interagir com outros, para emergir no 

imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para divertir-se, 

para orientar-se...”(p. 91). Por esse prisma, é relevante que as professoras tenham a  

compreensão de que a leitura serve a diferentes propósitos. 

No que tange a freqüência com que as leituras são realizadas em sala de aula, a maioria 

das professoras afirmam que estas ocorrem diariamente. 

Com relação aos gêneros textuais lidos em sala de aula, embora aparecessem notícias, 

poemas, músicas, etc., observamos que a maioria das professoras utiliza as histórias infantis e 

colocam como finalidades dessas leituras a formação de leitores. Sabemos que para incentivar o 

gosto pela leitura é necessário também que a leitura seja motivante, que aguce a curiosidade das 

crianças, e para tanto é essencial que os aprendizes conheçam e explorem as variedades de 

gêneros que dispomos na sociedade (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004). 

No que tange as estratégias de leitura, notamos que as professoras ainda não têm uma 

compreensão do que são essas estratégias de leitura, elas as vêem como procedimentos 

didáticos. Dessa forma, entendemos que as estratégias não são trabalhadas, embora, elas sejam 

relevantes para que o aluno interaja com o texto, tal como nos propõe Solé (1998). 

Quanto às práticas de incentivo à leitura, percebemos a preocupação das professoras 

em propiciar aos alunos momentos prazerosos, mesmo quando a escola não dispunha de 

biblioteca ou sala de leitura. As docentes utilizavam de outros meios para inserir as crianças no 

mundo da leitura: realizavam empréstimos de livros (os quais eram resultados de doações de 

terceiro efetuadas à escola), organizava o cantinho da leitura e as caixas de leitura, liam 

diariamente para os alunos e organizavam grupos de leitura. Essas são atitudes coincidem com 

as referendadas por Antunes (2003) quando afirma que já não há mais espaço para o professor 

simplista, passivo, a espera que digam o como fazer. A postura dessas professoras mostra que 
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elas estão em busca de um ensino que estimule os alunos a se inserir em práticas sociais de 

leitura. 

 

8.1 Análise do processo de formação das professoras referente ao fascículo 1 

 

Iniciando o estudo do fascículo 1, a orientadora de estudos expôs resumidamente os 

objetivos e temas a serem estudados nesse fascículo, ressaltando que este exigia muito estudo, 

porque grande parte da fundamentação teórica da proposta do curso, estava ali contida. 

Explicitou que na primeira unidade do fascículo seriam enfatizados os pressupostos da 

aprendizagem e do ensino da alfabetização, logo o conhecimento e apropriação de alguns 

conceitos como ensino da língua, alfabetização e letramento seriam necessários para 

compreensão e execução da proposta teórico-metodológica do programa. 

Ao término dessa exposição, uma das professoras participantes do curso, levantou o 

seguinte questionamento: “/essa formação vamos ter espaço para falar sobre a nossa sala de 

aula, de buscar junto com as colegas alternativas para ensinar os alunos que têm muita 

dificuldade ou só será aquele blá-blá-blá de ler, apresentar trabalho, e dizer que não tem 

receitas?” 

Diante desse questionamento, a fala da mediadora do grupo de estudo foi fundamental: 

“Essa formação terá como um dos princípios valorizar as experiências do professor em formação. Isso quer 
dizer que a nossa metodologia de trabalho não será de transmitir o conteúdo,mas de fazer desse espaço de formação 
um lugar em que possamos estudar, refletir sobre a sala de aula, planejar atividades de ensino,discutir sobre as 
teorias, ver o que está dando certo na sala de aula, o que precisa ser melhorado.Gente, essa será uma formação que 
valoriza a prática do professor, ou melhor, esta será instrumento de estudo, pois assim, o professor terá condições 
de refletir sobre sua própria prática e analisar suas experiências em sala de aula”. 

 
 
 
Posto dessa forma entendemos que a tutora compreende esse processo de formação do 

Pró-Letramento como um lugar de aprendizagem profissional dinâmico, colocando as 

professoras como participantes ativas nas discussões, criando espaços para que se “ debata, 

compare essas novas idéias com outras aprendizagens e experiências profissionais, analisando, 

expondo sua opinião, enfim, refletindo sobre o “novo”, face ao trabalho que vem 

desenvolvendo” (NADAL e RIBAS,2007, P.8). 

Dando continuidade à formação, a orientadora de estudos  provocou o grupo com o 

questionamento: Existe diferença entre alfabetização e letramento? A turma dividiu-se em 
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pequenos grupos para discutir essas questões e apresentar as conclusões dos grupos. Diante do 

exposto nas apresentações, percebemos que cerca de 80% das professoras fazem uma mistura 

desses conceitos. Enfatizamos a importância de a tutora buscar perceber os conhecimentos 

prévios do grupo de trabalho sobre o tema para dar prosseguimento ao estudo. Após as 

discussões do grande grupo, ocorreu a leitura da unidade 1 do fascículo e foi proposto ao grupo 

que organizasse atividades que contemplassem a alfabetização e o letramento das crianças. 

Notamos, durante essa atividade, o empenho das professoras na leitura e discussão do tema – 

alfabetização e letramento. Observemos a seguir as atividades apresentadas pelos grupos. Vale 

salientar que cada grupo sistematizou de forma diferenciada a atividade proposta pela tutora. 

Portanto, a amostragem abaixo reflete exatamente a forma como os grupos pensaram a atividade 

focada no tema referido e apresentaram em forma de cartaz. 

Tabela 08 – Atividades apresentadas pelo grupo 1 

Proposta: Trabalho com cartaz. 

Objetivo: Discutir uma temática a partir do recurso cartaz. 

Atividades 

 

Antes da leitura: Conversa com os alunos mostrando um cartaz sobre o livro didático; Fazer a 

leitura da  

imagem; conversar sobre quem fez e por que fez o cartaz; em seguida ler o que está escrito no cartaz 

e (quem sabe ler esta palavrinha que está aqui? - LIVRO DIDÁTICO.); abordar com eles que 

existem vários tipos de livros e de leitura. No caso desse aqui é o livro didático. Vamos ler o que está 

escrito? CUIDAR DO LIVRO DIDÁTICO É COMPARTILHAR CONHECIMENTO. (Professor 

deve comentar sobre questões atitudinais referentes ao uso do livro,  a valorização desse material 

para a aprendizagem dos alunos). 

 

Durante a leitura: conscientizar sobre a mensagem do cartaz (cuidar, dar valor); Levantar hipóteses 

com os alunos do por que o Governo Federal fez o cartaz; conversar sobre o tema central do cartaz; 

fazer exercícios orais sobre o cartaz. 

 

Palavra problematizadora no cartaz, que poderia ser: LIVRO. Em seguida questionar aos alunos: 

Quais as letras que formam a palavra livro? Qual o primeiro pedacinho da palavra? Quais palavras 

vocês conhecem que iniciam com a sílaba  LI? ; Trabalhar colagem de sílabas; formar frases e texto 

coletivo sobre o livro e os cuidados que devemos ter com ele.  Confeccionar com os alunos um livro 
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com os desenhos e frases dos alunos. 

 

 

Observando as atividades do grupo 1, percebemos que o grupo realizou atividades 

ligadas à alfabetização e ao letramento. No entanto, nota-se que as atividades relacionadas ao 

domínio do sistema da escrita alfabética poderiam ter sido melhor exploradas, porque o 

conhecimento do domínio das convenções gráficas, da orientação e do alinhamento da escrita, a 

operacionalização de unidades sonoras, como as sílabas, começos ou finais de palavras e as 

rimas são essenciais num processo de alfabetização. Quanto às atividades que inserem as 

crianças em práticas sociais de leitura, o grupo trabalhou algumas estratégias para a 

compreensão do texto e realizou um trabalho com relação aos conteúdos atitudinais. Mas no que 

tange as atividades voltadas para o processo durante a leitura, nos chama a atenção a 

enumeração de comandos cuja realização se adéqua melhor a etapa referente a antes da leitura. 

E fica também vaga a questão ainda no tópico durante a leitura, em que há solicitação para a 

realização de exercícios orais, o que nos faz crer que a professora entende o trabalho com o eixo 

oralidade como se esse estivesse vinculado ao exercício de perguntas e respostas.  

 

 Tabela 09 – Atividades apresentadas pelo grupo 2 
Proposta:  Estudo do texto a partir de uma gravura 
 
Objetivo: Realizar atividades com os alunos que contemplem  questões da alfabetização e do 
letramento. 
 
Estratégias: 
Atividade 1-  colocar o cartaz no quadro e pedir  para os alunos  observarem tudo que está   
relacionado a gravura ( a gravura está com a parte escrita coberta) . 
 
Atividade 2 - Em seguida, construir com eles um texto coletivo referente à imagem que estão 
vendo,  
escolherem um título e depois ler o texto produzido. 
 
Atividade 3- Descobrir o texto que acompanha a imagem e lê para os alunos. Depois discutir com 
eles 
 o que tem de semelhante e diferente entre o texto produzido pelos alunos e o texto do autor. 
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Atividade 4- Eleger uma palavra entre as que estão no texto e explorá-la ( começo da palavra, outras 
palavras que começam igual a ela, número de letras, formar outras palavras com o som final da 
palavra geradora, formar frases com as palavras, pesquisa em jornais e revistas para formar novas  
palavras.    

 
 
 
Observando as atividades da tabela 09, percebemos que esse grupo de professoras ainda 

está ligada a uma prática de produção de textos através da apresentação de gravuras, sem haver 

discussão sobre um determinado contexto, uma problematização. E esse tipo de atividade não 

favorece ao aluno o bom  uso e a reflexão sobre a linguagem, ou seja, não o ajuda a desenvolver  

a consciência metalingüística para uma melhor compreensão dos segredos da língua (SOLÈ, 

1998). No entanto, reconhecemos que as atividades que contemplam as práticas alfabetizadoras 

são pertinentes uma vez que permite pensar a palavra, em seu som, diferenciá-la de outras, a 

partir de um texto. 

 

Tabela 10- Atividades apresentadas pelo grupo 3 

Proposta: Atividade a partir da música Xote Ecológico de Luiz Gonzaga. 

 

Objetivo: Utilizar a música como recurso para discutir questões sobre o ambiente e 

 realizar atividades ligadas à alfabetização e ao letramento. 

 

Atividades a serem desenvolvidas:  

1- Primeiro, falar sobre as questões ambientais, a forma que o homem vem tratando a natureza  

e conversar sobre algumas pessoas que defendem a natureza como Chico Mendes. 

2- Em seguida, cantar a música e fazer a  leitura dela, que está exposta em cartaz. 

3- Destacar o autor da música, levantar questões sobre o que sabem do autor e a professora 

deve 

 trazer alguns dados sobre a vida de Luiz Gonzaga. 

4- Depois fazer a interpretação oral da música. 

5- Trataria de questões sobre o êxodo rural, aquecimento global, agressão à natureza. 

6- Em seguida, escolheria palavras significativas do texto para trabalhar durante a semana.  

Ex: POLUIÇÃO – TERRA (trabalhar o começo da palavra- som inicial, outras palavras  

começadas com estas iniciais, fazer lista das palavras no quadro, pedir para os alunos  

escreverem, pesquisar outras palavras com as sílabas iniciais ou finais das palavras, fazer  jogos  
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de rimas. 

7- Trabalhar com os alunos a estrutura da música. 

8- Fazer desenhos alusivos a música e dramatizar. 

 
 

Como se vê acima, o grupo 03 apresentou situações didáticas contextualizadas, 

promovendo um trabalho com o texto de forma interdisciplinar. Esse tipo de atividade 

oportuniza ao aluno ter melhor compreensão do mundo, permitindo que ele leia o contexto, 

fazendo uso de  estratégias pessoais e cognitivas, o que colabora para que ele  amplie o 

conhecimento já adquirido e  compreenda o texto em sua globalidade (DIONÍSIO, 2000). Vale 

ressaltar ainda, que podemos perceber que as atividades propostas estão relacionadas às 

discussões sobre temas atuais como meio ambiente, o que pode aguçar a curiosidade dos alunos 

e possibilitar ao professor o desenvolvimento de algumas estratégias de leitura para melhor 

compreensão do texto, como, por exemplo, o levantamento de conhecimentos prévios, de 

hipóteses e de inferências. Dessa forma, essa também seria uma ótima oportunidade para o 

grupo trabalhar a questão da intertextualidade, trazendo outros textos como notícias, poemas que 

tratasse dessas questões. Quanto às atividades de alfabetização, estavam vinculadas a um 

contexto, não eram atividades soltas e exploravam atividades necessárias ao domínio da escrita 

alfabética. 

  
Tabela 11 – Atividades apresentadas pelo grupo 4 

Proposta: Trabalho com texto 

 

Objetivo: Expor as crianças às situações de leitura e produção escrita. 

 

Atividades: 

1º momento – Apresentação de texto em cartaz e pedir para os alunos lerem silenciosamente. 

2º momento – Leitura feita em voz alta pela professora e em seguida pedir para a classe fazer a 

leitura coletiva do texto. 

3º momento – Solicitar que os alunos recontem a história. 

4º momento – Pedir para os alunos escreverem a história do seu jeito e expor as produções dos 

alunos em mural. 

5º momento – Fazer jogos de memória com as imagens e palavras do texto (palavras chave do texto 
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e desenhos). 

6º momento – Pedir para as crianças escreverem os nomes das figuras sem olharem a escrita que 

 estava nas fichas e depois comparar as escritas. 

7º momento – Selecionar palavras do jogo que lhe chamou a atenção para construir frases. 

8º momento -  Fazer listas no quadro sobre as figuras do jogo. 

 

Em relação ao grupo 04, percebe-se a realização de atividades de leitura priorizando os 

modos de ler. Desse modo, visualizamos que antes que antes da leitura oral do texto, as 

professoras oportunizaram a leitura silenciosa para que os alunos se inteirassem do conteúdo do 

texto. Essa é uma prática que favorece a criança a ter melhor entonação e fluência ao realizar a 

leitura oralmente (SOLÉ, 1998). Outra atividade, que podemos considerar relevante, que foi 

realizada por esse grupo, relaciona-se com a produção escrita, ou seja, a atividade contempla as 

condições essenciais de produção textual: finalidade e espaço de circulação, elementos 

essenciais para a realização da produção textual de forma significativa. 

Quanto às atividades referentes ao processo de alfabetização, o grupo utilizou  o jogo 

como motivação para os alunos aprenderem a escrita das palavras. Essa é uma estratégia 

interessante, porque demonstra que as professoras estão se preocupando com um ensino mais 

criativo e lúdico, o que contribui para motivar as crianças para aprendizagem, principalmente, 

do sistema de escrita alfabética, além de favorecer ou de contribuir para inserir o estudo dos 

gêneros textuais instrucionais. Nessa perspectiva, isso oportunizaria, também, em conduzir à 

criança o conhecimento das regras do jogo. Contudo, ressaltamos que, ao trabalhar com jogos e 

brincadeiras, os professores devem selecionar os jogos atendendo a determinados objetivos e 

devem refletir sobre quais jogos se adéquam aos diferentes níveis de escrita e leitura da sua 

turma, respeitando  os tempos de aprendizagem dos alunos (FASCÍCULO 5, 2007). 

Ainda em relação ao estudo do fascículo 1, foram abordadas as questões das estratégias 

de leitura. No início, o grupo sentiu muita dificuldade para apropriar-se delas, mas este foi um 

tema trabalhado durante todo o processo de formação. A orientadora de estudos estava sempre 

enfatizando que essas estratégias precisam ser ensinadas na escola, que não basta os professores 

trabalharem com textos diferentes, mas que é necessário que sejam exploradas, para que os 

alunos possam ter compreensão e autonomia ao ler um texto. 
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As professoras também tiveram oportunidade de estudar e discutir sobre as capacidades, 

conhecimentos e atitudes necessárias ao domínio da leitura. Foram orientadas a fazerem um 

planejamento quinzenal para aplicar em sala de aula, enfatizando situações didáticas referentes 

ao desenvolvimento de atitudes e disposições favoráveis à leitura, capacidade de decifração, 

fluência em leitura e compreensão textual. Assim sendo, apresentaremos uma síntese das 

atividades propostas pelas docentes. 

Quanto à capacidade de desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura, as 

professoras selecionaram: realização da leitura deleite diariamente, rodas de leitura para o aluno 

desenvolver a capacidade de escuta e de se expressar diante dos outros, visita programada à 

biblioteca municipal, realização de leituras de livros, empréstimos de livros e organização de 

grupos de leituras onde os que sabiam ler com fluência faziam a leitura para os que têm 

dificuldade. Esse fascículo destaca que as atitudes como gostar de ler e  se interessar pela leitura 

podem ser incentivadas na escola e para isso “ é importante que a criança perceba a leitura 

como um ato prazeroso e necessário e tenha os adultos como modelo” (FASCÍCULO 1, 2007, 

p.40). 

Quanto ao desenvolvimento da capacidade de decifração, atividades estas essenciais à 

apropriação do sistema de escrita e conseqüentemente ao desenvolvimento da leitura, as 

professoras organizaram situações didáticas a partir do tema CULTURA, já que estavam no mês 

de agosto e todas as escolas vivenciariam o folclore. Elaboraram jogos e brincadeiras, tendo 

como mote as lendas brasileiras: jogo da memória, bingo de palavras, jogo das rimas, adivinhas, 

textos fatiados, parlendas, jogo de associação do desenho à gravura. Por esse ângulo, o fascículo 

1 enfatiza que  as atividades de decodificação é um  conhecimento crucial e decisivo na 

alfabetização, principalmente para os leitores iniciantes. Nesse sentido, ressaltamos a 

importância das professoras planejarem atividades lúdicas para que as crianças aprendam 

brincando o domínio da escrita alfabética e das primeiras leituras, pois estas situações didáticas 

estimulam a criança a interagir com a língua de forma significativa e reflexiva, opinião também 

compartilhada por Leal e Brandão (2005).  

Sobre a capacidade de desenvolver a fluência em leitura, as professoras apontaram a 

ênfase na leitura diária, o estímulo a empréstimos de livros, jornais e revistas para os alunos 

explorarem a variedade de gêneros. Indicaram também a leitura sistemática de algumas lendas, 
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provérbios e advinhas, utilizando alguns procedimentos que favorecessem  à leitura autônoma e 

fluente como, por exemplo, o trabalho com o vocabulário,o levantamento e a confirmação de 

hipóteses sobre o que se estava lendo, a preparação prévia das crianças para ler em voz alta, a 

apresentação piadas, adivinhas e reconto de lendas. Do mesmo modo, o fascículo 1 destaca que 

a capacidade de ler com fluência está associada também ao “conhecimento lingüístico da 

criança, sobretudo da ampliação do seu vocabulário, ao domínio  progressivo das estruturas 

sintáticas da língua escrita e do aumento do conhecimento de mundo” (FASCÍCULO 1, op.cit. 

p. 42). 

Quanto à capacidade de compreensão textual, vimos que ela é a meta principal do 

ensino da leitura, mas entendemos que, para esta acontecer a contento, é necessário o ensino das 

estratégias de leitura. Logo, as atividades propostas pelas professoras, após a leitura do fascículo 

1,  incluem o exercício e a ampliação sistemática da utilização das estratégias de leitura como: 

antecipação a partir do título do texto, do gênero, do autor; levantamento e confirmação de 

hipóteses, antes e durante a leitura ( perguntando ao aluno sobre o que o texto trata, o que ele 

acha que vai acontecer com tal personagem, como o texto vai acabar);  produção de  inferências, 

ou seja, recorrência aos conhecimentos prévios dos alunos sobre outros textos que tratam sobre 

o tema, ou conhecimentos da sua experiência de vida, para compreender o que não está implícito 

no texto. Para explicar o desenvolvimento dessa capacidade, o grupo exemplificou como 

trabalharia as estratégias de leitura a partir da lenda do “Lobisomem”. É importante salientar que 

o conhecimento e apropriação dessas estratégias de leitura foram acontecendo durante o 

processo de formação continuada das professoras no programa Pró-Letramento. 

Ao término do estudo desse fascículo, foi possível concluir que  o estudo desse fascículo 

permitiu  o engajamento e entusiasmo do grupo nas atividades propostas. A vontade e a 

disponibilidade em aprender foi expressa nas falas das professoras nos momentos de 

apresentação dos trabalhos em grupo e nas socializações de experiências. Os depoimentos 

abaixo relacionados confirmam a nossa avaliação. 

 

“ Quando a gente se dispõe a fazer um curso desse é porque estamos realmente querendo aprender, mudar 
a prática” (Profª Girassol). 

“É interessante que a partir deste estudo, nos inteiramos que buscamos ver as dificuldades que  a gente 
quer que o aluno domine, sem prestar atenção naquilo que nós enquanto professores não dominamos” 
(ProfªOrquídea). 
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“Uma coisa que está sendo muito importante nessa formação é que se está dando importância a uma pessoa 

da casa (referindo-se a professora formadora), que conhece nossas dificuldades e necessidades e isso nos deu muito 
prazer em participar”. (Profª Violeta). 

 
“É esse tipo de formação que queremos no nosso município, porque o tipo de formação que estava sendo 

oferecida, não nos acrescentava muito, por isso o desinteresse” (Profª Gradíolo). 
 
“A gente veio esperando o dia de hoje com ansiedade. Porque vemos que o que discutimos e estudamos 

aqui vamos colocar em prática. Nós sempre sentimos a necessidade de ir a busca do outro, de dialogar, trocar idéias 
e essa formação nos proporciona isso”(Profª Jasmim). 

 
“Podemos dizer que estamos realizando uma faxina, uma reflexão da prática a partir desses encontros de 

formação. E nos questionamos: Como está minha prática?  O que posso fazer para melhora-la ? O que não deu 
certo?  Como meus colegas podem me ajudar nessa descoberta?” (Profª Margarida). 

 

As falas das professoras expressam as motivações por esse processo de formação. 

Salienta a importância da reflexão sobre a prática, a busca de novos conhecimentos para superar 

as dificuldades dos alunos, o planejamento das situações didáticas e as trocas de experiências. 

Estar atualizado sobre as novas teorias e estratégias didáticas sobre o ensino da língua é 

condição imprescindível para que o docente possa desenvolver novas e melhores práticas em 

relação ao ensino da leitura. E a formação continuada é um dos espaços de promoção do 

desenvolvimento das aprendizagens do professor. Portanto, é necessário maior investimento 

nesse profissional da educação. Isso porque a melhoria da qualidade da educação depende 

também da competência profissional dos docentes,  e uma das formas de  incidir sobre o 

currículo é incidir sobre as condições de trabalho e da formação  do professor. (TORRES, 1998 

a). 

 

8.2 Análise do processo de formação das professoras referente ao fascículo 2 

 

O estudo desse fascículo no processo de formação oportunizou as professoras refletirem 

sobre as situações de ensino e os processos de avaliação referentes à leitura. A necessidade de 

uma avaliação formativa, com função diagnóstica e reguladora, que assegurasse a aprendizagem 

de estratégias e procedimentos necessários para que os alunos pudessem ler de forma autônoma 

e fluente foi alvo dos estudos e discussões nessa etapa da formação. Enfatizamos que este foi um 

momento de muita reflexão, estudo e discussão. No início das discussões sobre os conceitos do 

tema avaliação, uma das professoras fez o seguinte comentário:  
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“ Tenho muita dificuldade em avaliar meus alunos e não tenho vergonha em dizer. Avaliar é muito difícil e 
essa é uma questão que deve ser refletida pelo coletivo da rede de ensino, acho que era importante se ter aqui, um 
perfil de entrada e saída  dos alunos em cada série. Porque do jeito que tá, cada um avalia conforme o seu 
entendimento. Por isso temos alunos que ainda não sabem ler  e escrever numa quarta série” (Profª  Crisântemo). 

 

A fala da docente expressa a necessidade das redes de ensino investirem no estudo e 

discussão dessa temática. A preocupação da professora sobre os processos de avaliação é 

pertinente, pois segundo avaliação do Saeb (2001), das crianças e jovens avaliadas quanto às 

habilidades de leitura, 59% apresentaram- se num estágio crítico com dificuldades graves para 

ler. Portanto, é essencial a identificação das dificuldades e descompassos dos alunos em relação 

à leitura e a escrita durante o processo de escolarização, para que se possa reorientar o ensino e 

intervir nas aprendizagens dos alunos, tal como nos propõe o fascículo em estudo. 

O referido fascículo também enfatiza a necessidade dos alunos possuírem o domínio da 

leitura e da escrita, mas ressalta, ainda, o uso dessas habilidades em práticas sociais e chama a 

atenção para o crescente número de analfabetos funcionais que fazem parte das estatísticas de 

avaliação referentes às competências e habilidades em leitura. A partir dessas questões 

evidenciadas por este fascículo, as professoras realizaram  um estudo sobre os resultados das 

avaliações do Saeb e da Prova Brasil, o que promoveu discussões sobre a necessidade de se 

realizar um trabalho com a leitura em que os alunos tenham possibilidade de interagir com o 

texto, localizar informações explícitas, produzir inferências, compreender o sentido do texto. Os 

depoimentos da professoras expressam os anseios do grupo: 

 

“ Agora estou percebendo a necessidade de trabalhar melhor a leitura com meus alunos. Por isso muitos 
não se dão bem nas provas do Saeb, também, nós não tínhamos direito de saber o que estava sendo cobrado ao 
nosso aluno. Não tínhamos um preparo para saber que tipo de conhecimento seria cobrado deles. É muito fácil por a 
culpa na professora, quando o resultado é ruim, mas ninguém está preocupado com a qualidade do ensino, só com o 
resultado” ( Profª  Jasmim). 

“ Mas agora é diferente, pois estamos neste encontro tomando consciência do que realmente é exigido com 
relação a língua portuguesa. Então o que temos de fazer é por em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, pois 
só assim melhoraremos o nível dos nossos alunos e eles não serão taxados de semi-analfabetos” ( Profª Orquídea). 

 

As falas das professoras enfatizam a preocupação de como são vistos seus alunos a partir 

das avaliações de órgãos como o Saeb e Pisa. Nesse sentido,  percebemos a necessidade de se 

pensar os processos de avaliação não como resultados, mas como forma de monitoramento das 

competências  e habilidades necessárias ao domínio da leitura e da escrita dos alunos. Mas vale 
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salientar que ao tomar como parâmetro a avaliação dentro de uma perspectiva reguladora e 

orientadora do processo de aprendizagem, os professores poderão criar possibilidades de 

diagnosticar os avanços e dificuldades dos alunos e elaborarem estratégias de ensino que 

atendam as especificidades da sua turma. 

Finalizadas as discussões sobre os processos de avaliação relacionadas ao ensino da 

leitura, as professoras elaboraram uma avaliação diagnóstica para serem aplicadas nas salas de 

aula que estavam atuando, na perspectiva de  diagnosticar os avanços e dificuldades dos alunos 

referentes as competências necessárias ao desenvolvimento da habilidade de ler com 

compreensão. Para o registro dos avanços e /ou dificuldades dos aprendizes, as docentes 

elaboraram também uma ficha de acompanhamento e monitoramento desse processo.  

Notamos que as professoras, no estudo desse fascículo, mostraram-se, inicialmente, 

apreensivas quanto às habilidades de leitura que os alunos deveriam dominar até o final dos três 

primeiros anos do Ensino Fundamental. Porém, conforme foram se apropriando dos 

instrumentos de avaliação, as docentes expressaram a necessidade de reverem suas práticas de 

leitura e replanejarem situações de ensino que possibilitassem aos alunos o acesso aos diferentes 

gêneros textuais, à exploração dos conhecimentos prévios dos alunos e à compreensão do texto 

através do uso de estratégias de leitura.  

As professoras planejaram também intervenções para ajudar os alunos em dificuldades 

na leitura. Segue abaixo, as atividades relacionadas por elas: 

� agrupamentos de alunos por nível de dificuldade, para que a professora pudesse 

fazer um trabalho diferenciado, atendendo as especificidades; 

� agrupamentos de alunos por nível diferenciados, onde os que sabiam mais 

pudessem ajudar os que tinham dificuldades; 

� organização de alunos monitores (da 4ª série) para ajudar os alunos com 

dificuldades em leitura da 1ª e 2ª série; 

� exploração de situações de leitura para que as crianças tivessem oportunidade de 

manusear e exploras diversos textos ( rodas de leitura, palanquinho da leitura, clube da leitura, 

hora do conto e da notícia, etc.). 
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� elaboração de atividades que  incentivavam a leitura das crianças no início do 

processo de alfabetização ( bingos de palavras, jogo do soletrando, composição de textos 

fatiados, leituras de parlendas e adivinhas, etc). 

Diante das atividades propostas para intervir junto com os alunos em dificuldades na 

aprendizagem, percebemos que o processo de avaliação para essas docentes passa a assumir uma 

dimensão formadora, semelhante ao que discorre esse fascículo quando se posiciona em relação 

à avaliação, destacando que ela é “fonte de informação para formulação de práticas 

pedagógicas, uma vez que os registros feitos ao longo do processo ajudam a compreender e 

descrever os desempenhos das aprendizagens dos alunos, com ênfase em progressões e nas 

demandas de intervenção” (p .7) 

Ao término do estudo desse fascículo, entrevistamos algumas professoras para 

percebermos em que este contribuiu para suas atividades de ensino. Dessa forma, levantamos o 

seguinte questionamento Qual a contribuição do estudo desse fascículo para o desenvolvimento 

de suas práticas de leitura? 

 

“ Eu achava que estava abafando nas aulas de leitura, entende? Sou uma leitora assídua e procuro fazer 
com que meus alunos gostem de ler. Mas o estudo do primeiro fascículo com as estratégias de leitura e esse 
fascículo dois, fizeram com que eu parasse e revisse a minha prática. Então o que eu fiz? Fiz aquele diagnóstico da 
turma, com a provinha que elaboramos e anotei na ficha o desenvolvimento de cada aluno.[...] Ah! E a partir daí a 
gente começou a fazer um trabalho diferenciado duas vezes por semana, para atender sabe, aqueles alunos com 
dificuldade na leitura” (Profª Orquídea). 

 
“Existem momentos em que nós professores temos que perceber que o que estamos fazendo em sala não 

está funcionando e começarmos refletir sobre o que fazer. Por que os alunos não estão aprendendo e recomeçar, 
replanejar a partir das necessidades, dificuldades desses alunos. Essa foi a contribuição do estudo desse fascículo 
para a minha sala de aula. Notei que é preciso olhar o avanço e a dificuldade de cada um e tentar reverter isso. Mas 
avaliar é tão difícil “(Profª Hortênsia). 

 
“Que bom, agora não me sinto mais sozinha, estamos pensando no aluno em conjunto, procurando 

estratégias para que ele melhorem. E o estudo desse fascículo foi essencial para a gente pensar nas dificuldades dos 
nossos alunos” (Profª Begônia). 

 
“ Agora sim, podemos fazer uma relação da teoria com a prática. Não adianta o capacitador vir cheio de 

teoria e pedir que a gente crie sozinha, quando chegar na escola as estratégias de intervenção. É preciso perceber 
que o município não é feito de professor isolado, que precisamos desses momentos para melhorar a nossa prática e 
conseqüentemente a aprendizagem dos alunos” (Profª Jasmim). 

 
“ O que tem de melhor nessa formação é que estamos sentindo a necessidade de continuar estudar os 

temas, em outros momentos. Veja, quanto a questão da avaliação, nós vimos que precisamos nos aprofundar e o 
nosso grupo marcou continuar o estudo em outros espaços, porque só o da formação, nós não damos conta das 
tarefas que temos de por em prática” (Profª Dália). 
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Diante desses depoimentos, notamos que o estudo desse fascículo foi importante para 

que elas pudessem refletir sobre os processos de avaliação referentes à leitura  efetuada pelos 

alunos. Expressaram estar desenvolvendo em sala de aula as intervenções planejadas nos 

momentos da formação. Percebemos que os conceitos, procedimentos, estratégias de 

intervenções discutidas durante o estudo desse fascículo foram fundamentais para que as 

professoras se apropriassem dos objetivos da avaliação. É nesse sentido que Mizukami e 

Montalvão (2002) destacam a necessidade do domínio de alguns conhecimentos que compõem a 

base do exercício da docência: o conhecimento dos processos de aprendizagem dos alunos, o 

conhecimento dos procedimentos didáticos necessários aos conteúdos a serem ensinados  e o 

conhecimento da gestão de classe, dentre outros. 

 

8.3 Análise do processo de formação das professoras referente ao fascículo 3 

 

Iniciando o estudo do fascículo 3, a orientadora de estudos enfatizou o seguinte 

questionamento: Qual o tempo que dedicamos à leitura na sala de aula? E pediu para que os 

grupos conversassem sobre sua rotina de trabalho com relação ao ensino da leitura. Durante a 

apresentação dos grupos, notamos que as professoras demonstraram perceber a leitura como 

uma prática social, contemplando o uso de diversos gêneros textuais (lendas, receitas, fábulas, 

música, histórias infantis, notícias), embora priorizassem os textos da literatura infantil. 

Algumas atividades descritas pelos grupos mostravam o exercício de práticas de leitura como: 

rodas de leitura, comentários sobre notícias lidas, empréstimos de livros, leituras das histórias de 

vida dos alunos, além de atividades também para os alunos terem compreensão do sistema de 

escrita alfabética. Percebemos, então, que as práticas de leitura apresentadas pela professoras 

continham atividades referentes ao processo de alfabetização e às práticas de letramento que, de 

acordo com Soares (2004), essa seria a proposta ideal, ou seja, alfabetizar letrando.  

Ainda foi dado um enfoque sobre a necessidade de se planejar uma rotina de trabalho 

que contemplasse todos os dias atividades de leitura e produção escrita. Diante disso, a 

orientadora de estudos solicitou as professoras o planejamento de uma seqüência didática, que 

contemplasse ações voltadas para a leitura, observando-se as particularidades da sua sala de 

aula. Realizada essa atividade, foi proposto, em seguida, que as professoras analisassem esse  
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planejamento didático refletindo sobre  as seguintes questões: que  conhecimentos das crianças 

sobre leitura foi considerado nessas aulas? De que maneira esses conhecimentos se relacionam 

com os conteúdos previstos no planejamento elaborado?  

Diante desses questionamentos, as docentes puderam entender que o planejamento 

semanal possibilitou uma revisão do seu trabalho, uma visualização das necessidades dos 

aprendizes em relação à leitura. Após essas reflexões, as docentes replanejaram a rotina semanal 

com as atividades de leitura que iriam ser vivenciadas no cotidiano da sala de aula. Dentre as 

atividades elaboradas pelas professoras para se estabelecer uma rotina de trabalho com a leitura, 

foram destacadas: a leitura deleite, realizada pela professora, a roda de leitura, a exploração 

de diversos gêneros (poemas, receitas, músicas, parlendas, fábulas), a emissão de comentários 

sobre notícias lidas, a leitura de textos dos livros didáticos, jornais e revistas para fazer 

resumos, localizar questões. 

Por esse prisma, deduz-se que essas práticas de leitura devem fazer parte da rotina diária 

do professor, que as atividades de leitura precisam ser planejadas, sendo necessário trazer para 

sala de aula, gêneros diversos para que sejam lidos e explorados por professores e alunos. Mas é 

preciso também, no processo de alfabetização, distribuir o tempo pedagógico com atividades de 

apropriação do sistema de escrita alfabética, com exploração de atividades lúdicas que façam as 

crianças sentirem prazer em aprender. O professor não pode esquecer que o domínio da base 

alfabética é condição imprescindível para que o aluno desenvolva a habilidade de ler, pois sem 

esse domínio “não há leitura eficiente, com senso crítico, nem produção de texto com 

autonomia e competência” (LEAL e BRANDÃO, 2005, p.33). 

 

8.4 Análise do processo de formação das professoras referente ao fascículo 4 

 

No que se refere ao estudo do fascículo 4,    foi destacado que a leitura deve ocupar um 

lugar central nas atividades escolares e enfatizado que os profissionais que lidam com o ensino 

devem ser usuários regulares de leitura, isso dentre outras coisas, porque a profissão exige que 

se leia para se atualizar, adquirir novos conhecimentos e planejar as atividades de ensino. 

Portanto, ao discutir sobre a presença da leitura em nossas vidas, a orientadora de estudos  

ressaltou que a leitura e a escrita são objetos de conhecimento e que fazem parte das atividades 

do nosso dia-a-dia. Assim, ela propôs as professoras que pensassem sobre suas histórias de 
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leitura e em pequenos grupos socializassem essas experiências, refletindo sobre: como 

aprenderam a ler? Quem influenciou suas leituras? Que referências positivas elas têm da leitura 

na infância? 

Ao socializar suas histórias de leitura para o grande grupo, observamos que a influência 

de leitura dessas professoras teve como destaque a família e a escola, e que as dificuldades não 

foram pretextos para que elas aprendessem a gostar de ler. 

 

 
“ Não lembro quantos anos tinha quando comecei a ler. Sei que aos oito anos era sapeca e minha mãe era 

diretora da escola da usina e trabalhava o dia inteiro, por esse motivo passava o dia todo  fora, me colocava de 
castigo, sempre lendo. Lembro-me que ela falava assim: - Quando chegar da escola tome banho,  almoce e desça 
que tenho um serviço para você lá na escola. O serviço era  ler e anotar a história lida numa ficha de arquivos, hoje 
sei que a tal ficha era para  a identificação dos livros. Essa atividade que para minha mãe era um castigo deixou em 
mim o gosto e o hábito de ler. Hoje adoro ler. Nas férias me desligo de tudo, da escola, faço leituras maravilhosas 
de belos romances daqueles bem melados, esqueço até das obrigações de casa. Meus filhos e meu marido ficam até 
com ciúmes, porque dizem que não dou atenção para eles”  (Profª Gérbera). 

 
 

Esse relato nos faz perceber que o cotidiano da professora foi marcado pela presença dos 

livros e que, mesmo sendo a leitura uma atividade obrigatória, essa prática se tornou referência  

para a docente ser uma leitora assídua. 

As docentes também relataram situações de leitura em que o ambiente familiar não 

oportunizava a vivência dessa prática.  Vejamos o relato da professora que diz ter tido 

influências de leitura observando os outros lerem. 

 

 “Iniciei minhas histórias de leitura bisbilhotando aulas de reforço de uma professora chamada D. Severina. 
Pois não havia leitura no ambiente onde convivia e só fui à escola aos 10 anos de idade, uma vez que meu pai não 
queria que eu estudasse (para não se perder na vida). De tanto observar os alunos lendo, e escrevendo, através de 
uma janela, aprendi  a ler e quando cheguei a escola, já lia. Como na minha casa não tinha livros, eu arrumava 
emprestado com minhas colegas revistas, livros de romances (Bianca, Sabrina, Julia) e gibis e lia escondido de 
meus pais, em seguida, guardava-os embaixo do colchão. Depois que mudei de escola, pois morava e estudava em 
engenho e passei a morar aqui em Escada, conheci outras pessoas e passei a ter acesso a outras leituras como os 
livros de histórias infantis pelos quais me apaixonei até hoje. Com o passar do tempo e o decorrer dos estudos 
(graduação) passei a ler outros livros e refletir  sobre a minha prática profissional, percebendo a necessidade de ler 
sempre mais livros, revistas, periódicos e outros, pois só um bom leitor poderá despertar em outros ,os alunos, o  
gosto pela leitura (Profª Girassol). 

 
 
O depoimento da professora, marcado por proibições, dificuldades, e pelo não acesso aos 

suportes de leitura não foi motivo para que ela desistisse de aprender a ler. Percebemos que essa 

experiência de vida teve repercussão na sua formação  e prática docente, pois, conforme 
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observamos o relato, a leitura faz parte da sua vida e esse gosto pela leitura a estimula a 

despertar nos seus alunos o prazer de ler. 

Observamos também relatos de experiências de leitura em que a família, mesmo não 

sendo alfabetizada, envolveu a criança  com materiais de leitura: 

 

 “Sou filha de pais não-alfabetizados, porém a minha mãe sempre foi muito incentivadora da leitura para o 
ser humano. Quando eu tinha cinco anos de idade, ela começou a comprar gibis para mim, então passei a gostar de 
observar esses livros, a folhe-á-los, a brincar de ler. E minha querida mãe continuava comprando os livros.  Até que 
um dia,  já estava com seis anos de  idade, ela pediu para que uma vizinha ouvisse o que eu estava  falando diante 
do livro e  para surpresa das duas eu li o gibi da Magali todo. Mas o engraçado é que elas ficaram sem saber como 
agir naquela situação e eu estava me sentindo o  auge de tudo.No ano seguinte, quando ingressei na escola a 
diretora fez um teste comigo e fui direto para a 2ª série, foi muito bom, porque fui orgulho da minha mãe” (Profª 
Hortênsia). 

 
 

Esse relato mostra a preocupação dos pais que, mesmo na condição de analfabetos, 

favoreceram aos filhos oportunidades de se inserir numa sociedade letrada em que a leitura e a 

escrita é condição indispensável para se ter uma profissão. Conscientes, através  de sua leitura 

de mundo, dessas necessidades, os pais ofereceram aos filhos o que a vida lhe negou:  o acesso a 

leitura e ao conhecimento. Isso porque entendem que aqueles que não detêm o  conhecimento 

são excluídos da sociedade letrada e privados de importantes direitos como cidadãos, tal como 

assevera Maluf ( 2003). 

Percebemos, a partir desses relatos, que os entraves que se impuseram no caminho dessas 

docentes, como a proibição da leitura, as dificuldades econômicas familiares, a leitura por 

castigo e obrigação, o pouco acesso a materiais de leitura e a condição de analfabetismo dos pais 

não foram motivos para fazê-las desistir da aprendizagem da leitura, pelo contrário, foram 

motores de incentivo na busca do prazer de ler. 

A partir das experiências descritas, em relação à leitura, as professoras discutiram sobre 

as condições de leitura na escola e enfatizaram a necessidade de se ter investimentos melhores 

nos acervos de livros. Porém, destacaram que mesmo não tendo bibliotecas organizadas nas 

escolas, os alunos precisam ter acesso a situações de leitura que os tornem leitores autônomos e 

críticos. Diante dessas discussões, foi proposto por uma professora que se elaborasse, nesse 

processo de formação, um projeto de leitura para ser vivenciado pelas escolas participantes do 

programa Pró-Letramento. A turma e a tutora aderiram  a idéia,  se organizaram em  três grupos 

e elaboraram o projeto de leitura, na perspectiva de apresentá-lo às comunidades escolares. No 
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percurso dessa formação, percebemos que estes projetos estavam sendo realmente discutidos e 

vivenciados em algumas das escolas dos professores dessa formação. 

 

8.5 Análise do processo de formação das professoras referente ao fascículo 5 

 

O estudo do fascículo 5  possibilitou  a ampliação dos conhecimentos das professoras em 

relação às atividades de leitura contextualizadas , ou seja, atividades que atendessem a um 

propósito, que tivesse como resultado um produto. Aqui nos referimos aos projetos didáticos.  

Os relatos de experiências enfatizados nos fascículos serviram de subsídios para que as 

professoras implementassem os projetos de leitura anteriormente citados e refletissem sobre a 

necessidade de contemplar ações,nesse projeto, que atendesse às crianças que lessem com 

autonomia e também aquelas que ainda  não liam convencionalmente. 

Após estudos desse fascículo, que promoveu reflexões e discussões em torno da leitura, 

as professoras optaram, nos pequenos grupos, por expandir o projeto de leitura com a produção 

de um jornal escolar, um almanaque para as crianças e um livro com brinquedos, brincadeiras e 

contos infantis. As professoras ressaltaram que a produção desse material oportunizaria as 

crianças a se envolverem em práticas sociais da leitura e da escrita. Vejamos o depoimento de 

uma delas: 

 
“ Essa formação está dando oportunidade a nós, não somente estudar, mas pensar sobre nossa prática 

pedagógica e também, principalmente a planejar nossa rotina. Veja como foi importante o estudo desse 
fascículo(refere-se ao fascículo 5).Os relatos das professoras nesse fascículo,  abriu mais nossas cabeças, para 
entender o que é  realmente as atividades ligadas a alfabetização e ao letramento. Por isso acredito com certeza, que 
com o que estamos vendo aqui, nossas aulas não serão mais as mesmas. Pois o que estamos planejando aqui, 
estamos pondo em prática. É só ir lá vê” ( Profª Girassol). 

 

Interessante perceber que a fala da professora expressa a importância que ela dá a um 

processo de formação que oportunize não somente os conhecimentos teóricos, mas que enfatize 

a reflexão sobre a prática docente, que propicie espaços de investigação das aprendizagens dos 

alunos, adquirindo competências, disposições conhecimento do ofício da tarefa de ensinar para 

intervir nas dificuldades dos alunos, conforme afirma Marcelo García (1999). 

A importância dos professores desenvolverem atividades lúdicas, como brincadeiras e 

jogos para o ensino do sistema de escrita alfabética e da leitura na fase inicial de escolaridade 
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das crianças foi também tema de discussão. Dessa feita, as professoras planejaram algumas 

atividades com o uso dos jogos, confeccionaram alguns tipos de jogos (rimas, bingos, 

cruzadinhas, dominó, alfabeto móvel, dentre outros). A exploração dessas atividades lúdicas 

possibilita aos alunos refletirem sobre a língua e suas unidades sonoras, portanto, ajuda os 

aprendizes a desenvolverem as habilidades da leitura e da escrita de forma prazerosa, assim as 

crianças aprendem brincando, conforme expressam Leal e Leite (2005).  

 

8.6 Análise do processo de formação das professoras referente ao fascículo 6 

 

O estudo do fascículo 6  possibilitou as professoras fazerem uma reflexão sobre o uso do 

livro didático na sala de aula. A tutora destacou ser importante as professoras observarem, na 

escolha dos livros, qual a  proposta de ensino de língua estava explícita,  se os livros traziam 

gêneros textuais diversos e, ainda,como esses gêneros eram trabalhados no livro didático. 

Durante as discussões, foram registrados alguns depoimentos das docentes sobre esse suporte de 

ensino. 

“Eu não uso o livro didático, as atividades, os textos, são muito difíceis para os meus alunos, eles não 
conseguem acompanhar” (Profª  Helicônias). 

“ Pois eu aprecio muito o livro didático que trabalho com minha turma, ele traz textos bons, interessantes. 
É certo que é um pouco grande, mas eu planejo e divido o texto em partes, para não ler tudo de uma vez, senão 
cansa né? E aí as crianças adoram, faço de conta que é uma novela” (Profª Alstroméria). 

 

“ Os livros de hoje, estão melhores. Veja, os livros da nossa escola traz textos variados que permite as 
crianças conhecê-los. Eu geralmente uso o livro. Mas ele não é uma bíblia, uso outros recursos para o aluno ler. 
Mas não devemos esquecer da sua importância” (Profª Flor do Campo). 

 

Frente a esses depoimentos, notamos que o livro didático é bem aceito por uns e não por 

outros e que as professoras justificam o seu uso, ou não, por acharem o seu conteúdo difícil, em 

relação ao nível da turma na qual trabalham.  No entanto, esses posicionamentos devem ser 

refletidos e aprofundados com o coletivo das escolas, posto que suscitam outras questões, cujo o 

espaço não nos cabe aqui discutir. 

Ainda com relação ao livro didático, a orientadora de estudos solicitou às professoras que 

analisassem algumas coleções de livros, observando: as atividades de alfabetização, os gêneros 
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textuais contemplados, as atividades propostas para a leitura, produção escrita e oralidade na 

perspectiva do letramento. 

Durante a realização da atividade proposta, observamos o empenho das professoras na 

análise dos livros, discutindo sempre sobre os gêneros e as atividades que os livros 

contemplavam. Ao fazerem a apresentação das conclusões das avaliações dos livros didáticos, as 

docentes ressaltaram o cuidado que se deve ter na escolha dos materiais de leitura, pois, de 

acordo com elas, deve-se prestar atenção nas propostas dos livros que contemplam a diversidade 

textual e seus usos sociais e que os livros também proponham estratégias de leitura para que os 

alunos possam interagir com o texto.  Além disso, enfatizaram que a escolha das cartilhas deve 

ser cuidadosa, para que não sejam adotadas  aquelas que aderem a uma proposta de atividades 

desvinculada dos textos, com atividades de cobrir, ligar  e com exercícios de repetição de letras. 

Diante disso, notamos que as docentes estavam defendendo a escolha de um livro 

didático que contemplasse uma proposta sociointeracionista da língua, de modo que os 

conhecimentos lingüísticos estivessem associados às práticas sociais da leitura e daescrita, ou 

seja, ao letramento e também às habilidades relacionadas à apropriação do sistema de escrita 

alfabética. Entendemos então que através dos estudos, das discussões, das análises das práticas, 

uma parcela significativa desse grupo de estudo compreendeu que o ensino voltado para uma 

proposta interacionista da linguagem busca envolver os aprendizes em práticas de leitura, escrita 

e oralidade de forma  funcional e contextualizada, situadas em contextos interativos de práticas 

sociais e culturais, conforme nos adverte Antunes (2003). 

 

8.7 Análise do processo de formação das professoras referente ao fascículo 7 

 

A abordagem do fascículo 7 traz uma discussão interessante sobre as competências 

comunicativas e as variações lingüísticas. A orientadora de estudos solicitou ao grupo que 

rememorassem situações de falas em diferentes contextos, seja na família, na escola, entre 

amigos, com uma autoridade e pensassem nos modos de falar nas diferentes situações. As 

professoras citaram exemplos das diferenças nas falas dos alunos da cidade e do distrito, dos 

moradores das regiões sul e nordeste, das autoridades e dos membros comuns da comunidade. 

Diante dessas reflexões, a formadora ressaltou a necessidade de se investir numa proposta de 



227 
 

ensino que valorizasse o uso da língua nos diferentes contextos sociais, respeitando-se a sua 

diversidade. A tutora também destacou a importância da monitoração da linguagem em algumas 

situações e enfatizou que a escola tem a responsabilidade de refletir sobre essas características 

da linguagem com as crianças. 

Além dessas discussões realizadas promovidas pelo fascículo em relação as 

competências comunicativas e as variações lingüísticas, este também traz à tona questões 

relacionadas sobre os modos de ler os contos e histórias infantis em sala de aula. Diante disso, a 

orientadora de estudos solicitou às professoras que preparassem uma atividade de leitura com 

um livro de literatura infantil, refletindo sobre as estratégias de leitura e os modos de ler  já 

estudados nessa formação. 

As professoras empenharam-se na apresentação da atividade proposta e percebemos que, 

durante a leitura dos livros infantis, utilizaram elementos intencionais para prender a atenção dos 

alunos. Notamos ainda que a leitura dos textos da literatura infantil efetuadas pelas professoras, 

a ênfase recaiu sobre as estratégias de leitura: antecipação, levantamento e verificação de 

hipóteses e inferência.  As atividades de leitura encenadas pelas  professoras demonstraram a 

sua compreensão  sobre a necessidade de se investir em práticas de leitura em que o aluno 

interaja com o texto, ou seja, em que seja capaz de perceber as intenções do autor, as 

possibilidades de desfecho, as informações implícitas no texto. As situações aqui propostas 

levam-nos a crê que as professoras entenderam que uma atividade de leitura com sentido 

oportuniza aos alunos a interação com o texto, atende a uma determinada finalidade, estimula o 

desenvolvimento de estratégias cognitivas de leitura, insere os alunos em práticas de leituras 

reais, significativas e contextualizadas, tornando-o um leitor crítico e autônomo, como destaca 

Antunes (2003). 

Essa atividade encerrou os estudos referentes ao fascículo 7 e conseqüentemente o 

processo de formação dos professores. Mas é imprescindível ressaltar  que neste processo de 

formação das professoras, não houve um estudo detalhado do fascículo complementar. Este foi 

indicado para estudo em casa. Salientamos que, na formação das tutoras, o estudo desse 

fascículo também não foi contemplado. Porém, chamamos a atenção para a importância deste 

fascículo, como  subsídio indispensável à prática dos professores alfabetizadores. Ele traz 

reflexões e orientações didáticas dos temas enfocados nos outros fascículos, ou seja, sobre o 
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sistema de escrita alfabética, os processos de leitura, a produção de texto e as práticas sociais de 

letramento. Por isso acreditamos que o estudo desse fascículo deveria ser também prioridade 

nesse processo de formação. 

No último encontro de formação, solicitamos à orientadora de estudos do grupo a 

oportunidade de aplicarmos um questionário de avaliação para o grupo de professoras 

participantes. Aceita a proposta, conversamos com a turma sobre a importância daquele 

instrumento para a nossa pesquisa e enfatizamos manter o anonimato frente as informações 

obtidas. 

  

8.8 Avaliação do processo de formação do Programa Pró-Letramento pelas professoras 

 

Procuramos através de o instrumento questionário perceber como o grupo de professoras 

avaliou alguns aspectos da formação, referentes ao conteúdo do curso ministrado, as estratégias 

utilizadas e o desempenho da formadora. Participou deste questionário somente quatorze 

professoras. 

Tabela 12 – Professoras avaliando a formação do pró-Letramento 

Questões avaliadas Excelente Bom Regular 

1-Conteúdos trabalhados 10 04 _ 

2-Nível de aprofundamento 11 03 _ 

3-Relação Teoria-Prática 12 02 _ 

4- Discussões compartilhadas nos grupos 14 _ _ 

5-Estudo do Fascículo 09 05 _ 

6-Socialização das atividades e experiências 14 _ _ 

7-Distribuição do tempo 08 04 02 

8-Clareza  na exposição dos temas em 

discussão 

10 04 _ 

9-Relação grupo e formador 14 _ _ 

 

Observando a tabela notamos que as questões 1 e 2 estão interligadas e diante da 

avaliação das professoras podemos concluir que os conteúdos foram bem trabalhados e que os 

temas abordados foram do interesse do grupo participante. Vale ressaltar que a apropriação de 
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conteúdos, de teorias é essencial para que se possa desempenhar com segurança a prática 

docente. 

Quanto à relação teoria e prática observamos que as docentes também avaliaram de 

forma positiva. Essa questão estava sempre ressaltada nos momentos da formação, onde elas 

enfatizavam que o  mais importante nesse processo era a reflexão sobre a prática a partir dos 

conteúdos estudados. Então, somos levados a pensar que para essas professoras a apropriação 

das teorias é importante para se refletir e melhorar a prática, ou seja, ao compreender a 

necessidade dos usos sociais da língua, na forma em que ela acontece no cotidiano das pessoas, 

os professores podem refletir de modo crítico o seu fazer pedagógico e também aperfeiçoar as 

suas intervenções didáticas a partir da internalização desse conhecimento, conforme enfatiza 

Libâneo (2002). 

Ao avaliar as discussões compartilhadas nos grupos, as professoras foram unânimes em 

destacá-las como excelente. Isso nos faz acreditar que essa foi uma estratégia de formação 

pertinente a esse trabalho, pois possibilitou além do estudo, a troca de experiências de 

aprendizagem, a prática da reflexão conjunta, um trabalho de colaboração e participação junto 

com o outro colega. Experiências desse tipo permitem aos professores construir um 

conhecimento profissional no movimento recíproco de troca entre os pares, construção essa 

também asseverada por Imbernón (2004). 

 Sobre o estudo dos fascículos, as professoras fazem uma avaliação otimista e isso nos 

leva a crê que as leituras realizadas nesses encontros foram postas como essenciais para se 

pensar e modificar a prática docente. Nesse sentido, vale salientar que num processo de 

formação é também imprescindível enfocar os saberes das áreas de conhecimento, porque 

ninguém ensina o que não sabe e esse conhecimento teórico, disciplinar e didático é 

fundamental que seja explorado, pois a articulação desses saberes é necessária para os 

professores dirigirem as situações de ensino, conforme destaca Pimenta e Anastasiou (2005). 

No que se refere à socialização de atividades e experiências, o grupo asseverou que este 

foi um processo de excelência. Por esse âmbito, acreditamos que para essas docentes, o 

compartilhar experiências educativas é também uma forma de ampliar ou adquirir 

conhecimentos e competências necessárias ao desenvolvimento do seu ensino, possibilitando-

lhes intervir profissionalmente na sala de aula, com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos 
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alunos. Salientamos que esse tipo de aprendizagem, de troca nos processos de formação é 

igualmente estimulado por García (1999). 

Quanto à distribuição do tempo, também avaliaram positivamente e vale salientar que a 

organização do tempo pedagógico é condição essencial para por em prática o que se planeja. 

Logo, a valorização do tempo que se dedica a cada atividade proposta é necessária porque se 

articulam a outras atividades do planejamento e controlar esse tempo pedagógico é certamente, 

uma das possibilidades de se contemplar o que foi planejado. Isso não quer dizer que esse 

planejamento não seja flexível, que se atendam as particularidades e necessidades pedagógicas 

do grupo. 

Ao avaliar o processo de interação entre o grupo e a formadora, todas as docentes 

expressaram ser esta uma relação de excelência e isto nos leva a refletir sobre o papel do 

formador na condução de um trabalho de formação, sobre a relação que este profissional deve 

estabelecer com o grupo. Nesse sentido, enfatizamos a necessidade do orientador de estudos  

expressar nas formações uma atitude de receptividade, diálogo, empatia, estímulo e 

consideração ao saberes teóricos e práticos do professores, tornando o processo de formação 

continuada  um espaço de  reflexão crítica, estudo, onde se possa problematizar a prática e 

reelaborar o caminho da ação pedagógica. Essas são propostas de encaminhamentos de 

formação imprescindíveis ao professor como afirma Nadal e Ribas (2007). 

Diante das questões refletidas e discutidas no processo de formação continuada das 

professoras, nos propomos a investigar que contribuições efetivas essa formação teve na prática 

das docentes em relação ao ensino da leitura. Desse modo, passamos a compartilhar e refletir 

sobre as práticas docentes observadas de duas professoras participantes desse processo de 

formação. 
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 9  AÁLISE E ITERPRETAÇÃO DOS DADOS: Revelando as 

Práticas das Professoras 

 

 
 “Aprende-se fazendo e refletindo na e sobre a ação. Através da prática é possível 

apoiar e desenvolver o pensamento prático, graças a uma reflexão conjunta (e recíproca) entre 
o aluno mestre e o professor ou o tutor”. 

                                           Pérez-Gómez 
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A observação da prática docente das duas professoras participantes do Programa Pró-

Letramento Alfabetização e Linguagem sucederam conforme exposto na metodologia em duas 

etapas: antes e após a formação continuada das professoras no programa. O nosso principal 

objetivo nesta etapa da pesquisa foi verificar se houve algum impacto da formação na prática 

das professoras em relação ao ensino da leitura.  

Para atender a esse objetivo, procuramos ver em sala de aula como as professoras 

observadas, organizavam sua rotina de trabalho em relação à leitura. Buscamos também 

perceber através de entrevista, as possíveis relações entre as falas das professoras sobre o ensino 

da leitura e as aproximações e ou distanciamentos com a sua prática docente. 

Durante nossa pesquisa de campo, fizemos observação das aulas de duas professoras 

participantes do processo de formação do Pró-Letramento (Profª Orquídea e profª Dália). Na 

primeira etapa observamos dez dias letivos, correspondendo a uma carga horária de 40 horas, 

sendo 20 horas de aula para cada professora. Em relação à segunda etapa, foram observados 16 

dias de aulas, correspondendo a uma carga horária de 32 horas para cada professora (8 dias 

letivos, para cada), o que estabeleceu um total de 64 horas de aulas observadas. No montante, 

observamos 104 horas de aula das duas professoras referentes à primeira e segunda etapa. 

Para orientar nossa análise, organizamos inicialmente tabelas, as quais trazem as 

questões observadas em relação à prática de leitura. Levamos em consideração, ao fazermos a 

análise, os eventos relacionados aos modos de ler, a variação nas finalidades da leitura, os 

gêneros textuais trabalhados, o estimulo as estratégias de leitura, a variação dos suportes 

textuais, a relação da leitura com o letramento e as atitudes e atividades favoráveis à leitura. 

Vale destacar que fizemos isso através de uma comparação reflexiva, onde procuramos mostrar 

simultaneamente as múltiplas funções, atividades, práticas e contextos das práticas de leitura 

desenvolvidas pelas professoras observadas, antes e após o processo de formação do Pró-

Letramento. A seguir faremos a exposição das tabelas e a nossa análise em relação aos dados 

elencados.  
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9.1 A prática das professoras em relação aos processos de leitura desenvolvidos no 

cotidiano da sala de aula  

 
“A tarefa primordial do professor: seduzir o 

 aluno para que ele deseje e, desejando,aprenda”. 

                                                                           Rubem Alves 

 

Salientamos que apresentaremos numa mesma tabela o resultado dos eventos observados 

em sala de aula, em relação ao ensino da leitura antes e após a formação das professoras no 

Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem. 

Tabela 13 - Modos de Ler 

MODOS DE LER 
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Como podemos perceber, de acordo com a tabela 13, as professoras analisadas realizam 

modos de ler diversos, mesmo antes do processo de formação. No entanto, há especificidades 

que precisam ser analisadas e é isso que faremos a partir de agora. A observação da prática das 

duas professoras nos revelou que embora elas usassem diferentes modos de ler na sala de aula, 

elas tinham posturas diferentes em relação aos objetivos desse processo. 

Foi perceptível, nas aulas da professora Orquídea, que a leitura oral feita pelos alunos 

estava sempre relacionada a uma finalidade, ou seja, os alunos liam para destacar uma parte do 

texto, para emitir uma opinião, ensaiando para apresentar-se na festividade de páscoa da escola. 

Era nesses momentos que a docente ressaltava a importância de se ler com boa entonação, com 

fluência, observando-se a pontuação: “/ão vamos fazer feio na apresentação. Mostrem que 

sabem ler bem!” 

O mesmo não se pode dizer da professora Dália, pois embora a leitura oral ocorresse com 

freqüência em suas aulas, a finalidade era estritamente para os alunos lerem com eficácia e 

fluência. Observamos que na leitura em voz alta realizada pelos alunos dessa mestra cada um lia 

um fragmento do texto, enquanto os outros acompanhavam silenciosamente o texto que tinham 

em mãos e depois todos liam em conjunto. Quando o aluno errava a pronúncia de alguma 

palavra, logo era corrigido pela professora. Percebíamos que essa atitude o  deixava 

constrangido e o impedia de  continuar a leitura.  

A propósito de práticas como essa da professora Dália, destacamos a necessidade de esse 

tipo de leitura ter uma preparação antes da sua realização, pois quando o aluno não é autônomo 

em leitura, na maioria das vezes, sente-se frustrado ao tentar realizá-la.(SILVA,1998; SOLÉ, 

1998) 

Reportando-nos mais uma vez a tabela 13, podemos perceber que a leitura silenciosa não 

foi uma atividade observada antes do processo de formação.  Entretanto, as duas professoras 

passaram a utilizá-la durante a nossa segunda etapa de observação. Solicitavam aos alunos para 

lerem em silêncio, prestando atenção ao conteúdo do texto e depois faziam perguntas sobre o 

texto lido aos alunos. Nesse sentido, parece evidente que as discussões sobre a ênfase na leitura 

silenciosa para o entendimento do texto, ocorrida no processo de formação continuada, serviu 

para as professoras perceberem a sua importância. Entretanto, salientamos que ela merecia ser 

mais explorada, pois, como destaca Solé (1998), a leitura silenciosa é necessária para que o 

leitor compreenda o texto, uma vez que é a partir dessa leitura que ele  construirá uma idéia 
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sobre o conteúdo do texto, relacionando as informações com seus conhecimentos prévios, 

extraindo do texto o que é importante, construindo assim, o sentido do texto. 

Quanto à questão da professora ler para os alunos, observamos na tabela 13 que as duas 

docentes fizeram uso desse procedimento nas aulas de leitura. A professora Orquídea costumava 

pedir para os alunos prestarem atenção na forma que ela estava lendo determinado gênero e 

explicava que se lê de forma diferente, textos diversos como uma carta, um poema, uma notícia, 

uma história, por exemplo. Nessa perspectiva, ressaltamos a importância da professora mostrar 

que há diferentes modos de ler os quais têm uma íntima relação com  as diferentes práticas 

sociais de leitura. Lê- se individualmente, em voz alta, em silêncio, de forma compartilhada, 

atendendo a finalidades sociais, tendo em vista que a leitura envolve diferentes processos de 

realização e estes dependem do gênero lido, de cada circunstância de leitura do tema, do grau de 

familiaridade do leitor com o conteúdo do texto, conforme destaca  Antunes ( 2003). 

Vale aqui salientar que a atividade de leitura sempre esteve presente no dia-a-dia da sala 

de aula da professora Orquídea. Percebemos o entusiasmo dela  ao ler para seus alunos e o seu 

envolvimento em cada situação de leitura. Em suas aulas percebemos que lia-se com prazer e  de 

acordo com Foucambert (1994), esse prazer não pode ser ensinado, mas pode ser despertado, a 

partir de um trabalho que mobilize  a emoção, cujo aluno interaja com o texto. 

Com relação à leitura em voz alta feita pela professora Dália, vimos que ela chamava a 

atenção dos alunos para ficar atentos a entonação de voz. Porém, não observamos o seu 

envolvimento com o texto. Em sua voz não havia ênfase de entonação durante a leitura. 

Portanto, vale aqui destacar que, na realização da leitura em voz alta se recomenda usar uma 

entonação de voz adequada ao contexto do texto lido, a fim de que os alunos possam perceber os 

ritmos, as marcas dos personagens e do enredo, esses são procedimentos de leitura também 

indicados por Rego (1998). A importância da leitura em voz alta é ressaltada também por Silva 

(1998), Solé (1998), Antunes (2003), Teberosky e Colomer (2003),quando esses autores 

enfatizam que essa leitura deve ser planejada, para não causar nenhum tipo de constrangimento 

ao aluno. Também destacam que a leitura oral pode estimular o prazer de ler e a fluência em 

leitura.   

Quanto ao processo de leitura compartilhada, esta foi uma prática realizada somente 

pela professora Orquídea.  Mas antes da formação, observamos que essa prática tinha somente a 

finalidade dos alunos comentarem partes do texto lido, tratava-se então, de uma interpretação 
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dirigida, exclusivamente, pela professora. Notamos que progressivamente a docente foi 

modificando sua prática, otimizando situações de aprendizagens mais interativas com os alunos, 

ou seja, além de formular perguntas sobre o texto, ela envolvia os aprendizes em situações mais 

complexas como a mobilização de algumas estratégias de leitura (previsão, levantamento e 

verificação de hipóteses) para melhor compreensão do texto; levantava dúvidas e pedia aos 

alunos que em pequenos grupos ou em duplas, discutissem sobre o texto e expressassem sua 

opinião  sobre o que foi lido.  Decorre daí, prevermos que na atividade de leitura compartilhada 

há um maior incentivo do professor para o aluno usar as estratégias, maior interação do 

professor e  dos alunos  com o texto, concomitantemente, acreditando que práticas de ensino de 

leituras como estas ajudam o aluno a assumir seu papel de leitor autônomo, conforme evidencia 

Solé (1998). 

 
Tabela 14 – Variação nas finalidades da leitura 

VARIAÇÃO AS FIALIDADES DA LEITURA 
Antes da Formação- Pró-Letramento Durante a Formação  do                 

Pró-Letramento 
Finalidades da Leitura Professora 

Orquídea 
Professora 

Dália 
Professora 
Orquídea 

Professora 
Dália 

Ler por prazer, por divertimento 
 

X _ X X 

Ler para localizar  informações 
explícitas no texto 

 

X X X X 

Ler para identificar informações 
implícitas no texto 

_ _ X _ 

Ler para seguir instruções _ _ _ _ 

Ler para identificar o significado 
de palavras no texto 

X X X X 

Ler para interpretar frases e 
Expressões do texto 

X X X X 

Ler para estabelecer relações 
lógicas entre partes de um texto 

_ _ X _ 

Ler para responder questões 
sobreo texto 

X X X X 

Ler para realizar resumos das 
idéias principais do texto 

_ _ _ _ 
 

Ler para argumentar, emitir 
opinião . 

X _ X _ 

   

 Observando a tabela 08, sobre a variação nas finalidades da leitura, fica claro para nós 

que a partir da formação continuada, as duas professoras ampliaram os objetivos com a leitura 

em sala de aula. Mas, ressaltamos que, de acordo com nossas observações, percebemos que 
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embora a professora Dália diversificasse o uso de textos, a finalidade principal das atividades de 

leitura da professora foi resolver questões escolares, principalmente referentes ao uso da 

gramática, ou seja, a grande maioria das atividades de leitura observada sempre terminava com 

exercícios escritos com a interpretação do texto (tradicional) e também utilizando o texto para 

identificar palavras no singular ou plural, o sujeito, a separação de sílabas.  

No entanto, ressaltamos um fato importante identificado na observação das práticas de 

leitura da professora Dália: sua preocupação diária em fazer os seus alunos lerem com fluência. 

Verificamos que, embora essa professora utilizasse uma prática tradicional, todos os dias os 

discentes que ainda liam com certa dificuldade eram estimulados a ler. Percebemos, ainda, que 

durante o processo de formação continuada, os livros de literatura infantil estavam mais 

presentes e em maior quantidade na sala de aula dessa professora e que seus alunos estavam 

lendo, também, como diz Antunes (2003), pelo simples prazer de ler. Contudo, não observamos 

na prática dessa professora, orientações de leitura para que os alunos percebessem que se lê com 

diferentes intenções, ou seja, para alcançar objetivos diversos. A partir desse quadro, 

ressaltamos ser importante a professora apreender que toda e qualquer atividade de leitura está 

dirigida pelos objetivos que pretendemos mediante ela, conforme anuncia Solé (1998).  

Quanto à professora Orquídea, percebemos que seu principal objetivo em relação à 

leitura, era tornar seus alunos leitores como mostra o excerto a seguir, registrado em conversa 

com a professora: 

“A leitura humaniza as pessoas. Meu maior objetivo é que meus alunos leiam, leiam, leiam sempre e que 
através das leituras se tornem pessoas melhores. Eu sempre trago pra sala de aula livros de literatura infantil que 
deixe alguma mensagem para eles, pois eu procuro textos que os ajude a ser cidadãos” 

 

O depoimento da professora expressa a relação que ela mantém com a leitura e nesse 

âmbito, pensamos de modo semelhante a Rosa e Lins Silva (2005), quando enfatizam que 

quando o professor mantém uma boa relação com a leitura, quando essa se integra a sua vida, 

ele estimula os alunos a também se tornarem leitores. 

Diante dessa realidade, salientamos que ao observarmos a prática docente da professora 

Orquídea, percebemos que os textos literários que circulam na sala de aula para  leitura deleite 

dos alunos, são usados também para que eles ampliem seu conhecimento de mundo. É nessa 

perspectiva que Lajolo (1997) mostra que lemos também para entender o mundo e na percepção 

dessa autora, a leitura é uma prática circular e infinita, portanto, a escola pode e deve fazer com 

que os alunos a percebam como fonte de prazer e sabedoria. 
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Logo, quando as professoras ampliaram sua compreensão sobre as finalidades da leitura, 

abordaram textos informativos para que os alunos pudessem discutir questões do cotidiano 

(como a dengue, a violência, dentre outros), elas criaram também oportunidades para que os 

discentes manuseassem suportes de leitura como jornais e revistas, na perspectiva deles 

ampliarem  o conhecimento dos fatos que acontecem no mundo. Dessa forma, notamos que 

durante esse processo, algumas estratégias de leitura (levantamento de conhecimentos prévios, 

de hipóteses e inferências) foram ensinadas aos alunos, para que eles desenvolvessem as 

habilidades de ler com compreensão. Mas vale ressaltar que os objetivos da leitura são diversos 

e eles dependem do leitor, do contexto, das intenções pretendidas, portanto, de acordo com 

Antunes (2003), lê-se pelo simples prazer de ler, ou para informar-se, procurar respostas a uma 

questão, para deleitar-se com as idéias, para organizar-se, dentre outras funções. 

Outros objetivos da leitura que não foram desenvolvidos ou foram pouco explorados 

pelas professoras foram: o ler para seguir instruções, para realizar resumos e para emitir 

opiniões pessoais. Acreditamos ser necessário um maior investimento nas finalidades da leitura 

na escola, uma vez que lemos por diferentes motivos e estes devem ser trabalhados para que as 

crianças compreendam os usos sociais da leitura, pois é através do contato com vários gêneros 

textuais e com a mediação de um leitor mais experiente – o professor, que a criança vai 

compreendendo o sentido do texto e seu uso na sociedade. 

 

Tabela 15– Variação nos Gêneros Textuais 

VARIAÇAO OS GÊEROS TEXTUAIS 
Antes da Formação-Pró-Letramento Durante  a  Formação Pró-Letramento 

 Gêneros Textuais/       
Frequência 

Profª  
Orquídea 

Profª  
Dália 

Profª  Orquídea Profª Dália 
 

Histórias 
 

X
X   100% 

        
X     40% 

 

             
            X   

100% 

 
                   X     

63% 
Poemas 

 
X    

X    40% 
         

        
X  20% 

         
            X   

50% 

 
                   X     

38% 
Histórias em Quadrinhos _

_X    20% 
 

 
___   

0% 

         
           X   

38% 

 
                  ___      

0% 
Conto 

 
 
_

__   0% 

 
___  

0% 

       
           X     

50% 

                      
                    X     

38% 
 

Fábula 
 

_
____  0% 

 
___  

 
           X      

 
                    ___     
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 0% 25% 0% 
Música 

 
           

X  25% 
 
___ 

0% 

  
           X    

38% 

               
                     ___    

0% 
 

Notícia 
 

           
X 25% 

 
___  

0% 

    
           X     

50% 

         
                     X    

25% 
 

Anúncios e Mensagens 
publicitárias 

X
X  20% 

 
   

___  0% 

        
        X     

25% 

 
                 ___      

0% 
 

Cartas 
 

_
____  0% 

 
    

___  0% 

 
        ___    

0%           

 
                ___       

0% 
   

 

A tabela 15 nos mostra que as professoras utilizam certa variedade no uso dos gêneros 

textuais em sala de aula, principalmente após o processo de formação continuada. Dessa forma, 

registramos que, no decorrer das observações da prática docente, percebemos que as histórias 

presentes nos livros de Literatura Infantil, são os gêneros mais freqüentes trabalhados pelas 

professoras. Sobre isso a professora Orquídea comenta: “não sei se estou errada, mas eu utilizo 

mais a literatura infantil para trabalhar com meus alunos. Acho ela super importante, pois os 

textos trazem sempre um fundo de verdade, uma maneira de ver e interpretar a vida. Por isso eu 

as utilizo sempre.”  

A partir deste depoimento, somos levados a pensar que na concepção dessa professora, 

os textos da literatura infantil oportunizam as crianças a refletir sobre situações do cotidiano, 

sobre os valores incutidos em determinada sociedade e em determinado tempo histórico. É nesse 

sentido que Abramovich (1989) afirma que esse tipo de leitura faz com que a criança sinta 

importantes emoções, como também provoca em quem as ouve possibilidades de enxergar com 

os olhos do imaginário as situações e verdades hoje vividas. Por esse viés, ao enfatizar os textos 

literários como situações de aprendizagem significativa para os alunos, a professora interage 

com o pensamento de García (2002), ao afirmar que a literatura pode fazer as pessoas refletirem 

sobre a forma de ser e estar no mundo. 

Em entrevista, antes do processo de formação do Pró-Letramento perguntamos as duas 

professoras que tipo de leituras elas têm oportunizado os alunos no dia-a-dia da sala de aula. A 

professora Orquídea disse ter favorecido aos alunos a leitura principalmente de textos de livros 

paradidáticos (conferimos isso no processo de observação) e também a leitura de textos 
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expositivos a partir de alguma temática. Os textos os quais a professora fez referência, conforme 

observamos na sala eram notícias de jornais, porém ressaltamos que estes textos não eram 

expostos em seu suporte devido e sim colados em cartazes. Com relação a entrevista inicial com 

a professora Dália, a mesma afirmou trabalhar  diversos textos como  fábulas, poemas, músicas, 

histórias infantis, na sala de aula. Porém, foi constatado por nós, durante o processo de 

observação, que a ampliação do uso desses gêneros ocorreu durante o processo de formação 

continuada. 

Ao nos determos mais uma vez na análise da tabela 15, verificamos que houve uma 

ampliação no uso dos gêneros textuais (contos, notícias, fábulas, receitas, lendas) na sala de aula 

pelas professoras durante o processo de formação continuada. Entretanto, vale destacar que ser 

importante as professoras compreenderem como explorar esses gêneros, e que o uso  destes 

estão relacionados aos objetivos, ao suporte., ou seja a uma multiplicidade de usos e funções que 

a língua se presta, como assevera Antunes (2003). 

Nesse sentido, assinalamos que apesar de reconhecermos o esforço das professoras em 

ampliarem o uso da diversidade textual em sala de aula, compreendemos que outros aspectos 

desses gêneros, além das suas características precisam ser mais explorados. Nessa perspectiva, 

torna-se necessário que os alunos se familiarizem com os gêneros que circulam na sociedade, 

percebendo que estes, estão ligados a determinado contexto sócio-cultural, que possuem funções 

diversas e que se adéquam ao suporte que circulam. Mas vale ressaltar, que isso, os alunos não 

aprendem sozinhos, precisam que alguém os ensine, para que possam não apenas conhecer os 

diversos gêneros textuais, mas apreciá-los, compreendê-los e usá-los não somente na escola, 

mas também fora dela, como sugere Dolz e Schnewly (2004). 

 Partindo desse princípio, os autores citados, destacam a importância do trabalho com os 

gêneros para que as aprendizagens de linguagem se materializem, e defendem que os gêneros 

textuais na ordem do narrar, do relatar, do descrever, do expor e do argumentar, devem ser 

trabalhados na escola, desde a educação infantil. Concordamos com o posicionamento dos 

autores, por acreditarmos que quanto mais gêneros forem explorados na sala de aula, como 

poemas, histórias, fábulas, cartas, receitas, notícias de jornal, anúncios, mais condições os 

alunos terão para ampliar suas experiências de letramento. 
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Tabela 16 – Estratégias de Compreensão Leitora 

ESTRATÉGIAS DE COMPREESÃO LEITORA 
Antes da Formação-Pró-Letramento Durante a Formação  do 

Pró-Letramento 
Estratégias de Leitura 

 
Professora 
Orquídea 

Professora 
Dália 

Professora 
Orquídea 

Professora 
Dália 

Conhecimentos 
prévios 

X __ X X 

Antecipação 
 

X X X X 

Levantamento, verificação 
Hipóteses 

__ __ X X 

Compreensão linear do 
texto 

X X X X 

Inferência X __ 
 

X 
 

__ 

Intertextualidade 
 

X __ X ___ 

 

Observando a tabela acima percebemos que ela contempla as estratégias de leitura e esse 

é um conteúdo importante para que se tenha uma compreensão textual. Portanto, vale salientar, 

que deva ser ensinada na escola, exercitada sistematicamente com os alunos para garantir uma 

leitura com compreensão.  

Ao analisarmos a tabela 16 notamos que a estratégia de leitura mais utilizada 

inicialmente pelas duas professoras era a de antecipação e observamos em sala de aula que  as 

professoras exploravam essa estratégia, fazendo perguntas aos alunos a partir da ilustração das 

capas dos livros a serem lidos, incentivando os alunos a levantarem suposições sobre o que o 

texto tratava antes de realizar a leitura. Vale ressaltar que podemos fazer previsões sobre o que 

sucede num texto, antes de realizar a sua leitura, nos baseando em alguns aspectos do texto 

como o título, a ilustração, os personagens e essas experiências e conhecimentos nos pode 

permitir entrever sobre o conteúdo do texto, conforme explicita Solé(1998).  

 A outra estratégia que as duas professoras enfatizavam em suas aulas, antes do processo 

de formação continuada, diz respeito à compreensão linear do texto, e o uso dela tornava-se 

evidente quando observamos que ao ler um texto, as professoras faziam perguntas aos alunos  de 

informações explícitas nesse texto, tais como: Sobre o que o texto fala? O que cada personagem 

faz? Onde acontece o desfecho do texto? Essas questões estavam sempre presentes na hora da 

atividade de leitura das duas professoras. 
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Observando novamente a tabela 16 percebemos que a estratégia referente ao 

levantamento de conhecimentos prévios foi contemplada pelas duas professoras no trabalho de 

leitura, sendo esta ampliada no processo de formação. Nesse sentido, é importante frisar que a 

criança tem conhecimentos prévios sobre muitos conteúdos mesmo que eles não tenham sido 

tratados na escola e esses conhecimentos devem ser valorizados pelos professores. Nessa 

perspectiva, acreditamos ser função da escola, propor situações para que os alunos possam 

mobilizar seus conhecimentos prévios sobre determinado tema a ser lido, antes e durante o 

processo de leitura, para que eles possam ter compreensão global sobre o texto. Segundo 

Solé(1998), quando o aluno aciona seus conhecimentos prévios ele é capaz de fazer previsões, 

de interagir com o texto. 

Nesse contexto, supomos ser importante ressaltar, a forma que a professora Orquídea 

aborda esta questão com os alunos, pois além dela tentar acionar os conhecimentos prévios que 

as crianças tinham sobre um determinado tema enfocado no texto, ela também fazia um trabalho 

com a intertextualidade, sempre se reportando a outros textos já trabalhados, que também 

tinham relação com o assunto em foco e trazendo outros textos complementares. Ao 

conversarmos sobre essas questões observadas em sua prática, a professora Orquídea comenta: 

 

 “Sempre achei importante ao ler um texto com meus alunos, fazê-los relembrar sobre outros textos que 
tratam do mesmo assunto. Mesmo que sejam textos diferentes (ela se referia ao gênero). Mas não sei se você 
percebeu que eles fazem rapidinho a relação de um texto com o outro. Eu não sabia que isso se tratava de estratégia 
de leitura e muito menos de inferência ou de intertextualidade”.  

 
 
A partir desse quadro, torna-se necessário ressaltar, a importância que as estratégias de 

leitura têm para que o aluno interaja com o texto e em relação aos conhecimentos prévios, esses 

são conhecimentos e informações que o leitor vai acumulando durante suas experiências, são, 

portanto, conhecimentos lingüísticos, conhecimentos de mundo, conhecimentos sobre o gênero 

– o texto lido, conforme destaca Cafieiro (2005). 

 Voltando nosso olhar sobre a tabela 16, podemos ver que as duas professoras enfocaram 

nas aulas de leitura a estratégia referente ao levantamento de hipóteses. Embora ao levantar os 

conhecimentos prévios dos alunos, as professoras já oportunizassem o levantamento de 

hipóteses, percebemos durante as observações das aulas que essa estratégia era utilizada com 

mais freqüência antes da leitura do texto, e raríssimas vezes no decorrer da leitura. Mas, de 

acordo com Solé (1998), prever, verificar, construir uma interpretação, são estratégias  que 
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vamos realizando à medida que lemos, é um processo na maioria das vezes, interno e 

inconsciente, pois ao lermos um texto, seja um romance, uma fábula, sempre fazemos nossas  

previsões sobre os acontecimentos e ao fazer isso, estaremos adquirindo uma certa autonomia no 

ato de ler. Portanto, verificamos que as estratégias do tipo previsão e verificação de hipóteses, 

não foi  bem explorada nas aulas da professora Dália.  

Com relação à estratégia produção de inferências, observando a tabela 10 percebemos 

que essa era uma estratégia já vivenciada pela professora Orquídea antes da formação, mas ela 

era vivenciada ainda de forma tímida.  Entretanto, vale ressaltar que, conforme foi se 

apropriando do conhecimento dessas estratégias de leitura, a professora oportunizou aos alunos 

ao ler um texto, levantar e conferir hipóteses, relacionar o tema de um texto com outro já 

estudado, se reportar aos conhecimentos que já tinham adquirido. É nessa perspectiva que Solé 

(1998) enfatiza que quem lê deve ser capaz de questionar o seu conhecimento e modificá-lo. 

Nesse sentido, ressaltamos que os alunos da professora Orquídea, estão aprendendo a ler melhor 

mediante suas intervenções, pois aos serem instigados a buscar respostas as questões formuladas 

pela professora, mas que não estão explícitas no texto, os alunos estão percebendo o texto numa 

abordagem de produção de sentidos e se tornando leitores autônomos e competentes.  

 

Tabela 17 – Suportes de Leitura Utilizados 

SUPORTES DE LEITURA UTILIZADOS 
Antes da Formação-Pró-Letramento Durante a Formação do Pró-

letramento 

Suportes 
utilizados/ 
Freqüencia 

Professora 
Orquídea 

Professora 
Dália 

Profes
sora  

Orquí
dea 

Professora 
Dália 

Paradidáticos 
 

X 
100% 

X 
 

X 
100% 

X 
63% 

Jornais 
 

__ 
0% 

__ 
0% 

X 
50% 

X 
25% 

Revistas 
 

X 
20% 

__ 
0% 

X 
38% 

__ 
0% 

Livro Didático 
 

X 
40% 

__ 
0% 

X 
50% 

__ 
0% 

Gibis 
 

X 
20% 

__ 
0% 

X 
25% 

__ 
0% 

Dicionário 
 

X 
60% 

__ 
0% 

X 
63% 

__ 
0% 
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Encartes 
 

__ 
0% 

__ 
0% 

X 
25% 

__ 
0% 

 

Observando a tabela 17, notamos que a professora Orquídea utiliza mais suportes de 

leitura que a professora Dália. Mas vale salientar uma dificuldade revelada pela professora Dália 

durante as aulas observadas:  

 

 “ É muito ,muito difícil trabalhar leitura com esses alunos.  Eles não têm livro didático, o mimeógrafo da 
escola está quebrado e temos que tirar xerox para os alunos, quando pode.  Porque nem sempre nosso dinheiro dá.  
Então utilizo pequenos textos, escrito no quadro, como poemas, para realizar atividade de leitura”. 

 
 
A professora citada mostrou-se muito preocupada em relação aos suportes de leitura 

disponíveis na escola. Diz que gostaria que os alunos lessem mais, porém o acervo da escola era 

precário, tornando difíceis práticas de leitura mais efetiva. Entretanto, observamos que durante o 

processo de formação continuada, a professora Dália e mais três professoras da  escola em que 

ela ensina (também participantes da formação do pró-letramento)  iniciaram o desenvolvimento 

de  um projeto de leitura na escola. A partir daí, fizeram campanhas de livros para compor o 

Balaio da Leitura, discutiram com a direção da escola e outras docentes a necessidade do 

projeto de leitura fazer parte do projeto-político-pedagógico da escola. Além disso, a professora 

Dália ampliou o acervo dos seus livros de literatura infantil em sala de aula e começou a 

incentivar os alunos a lerem na escola e em casa. Sentimos que esse foi um grande avanço, não 

somente nas práticas de leitura vivenciadas no cotidiano da sala de aula, mas no processo de 

discussão dessas professoras participantes do pró-letramento, que ultrapassaram os “limites da 

formação” e levaram as discussões sobre a importância da leitura para o âmbito da escola, 

conseguindo elaborar junto com outras colegas um projeto de leitura envolvendo todas as 

professoras do Ensino Fundamental (1ª a 4ªsérie). 

Quanto à professora Orquídea, seus alunos têm maior acesso aos suportes de leitura, 

principalmente os livros de literatura infantil, pois a escola participa de projetos ligados a área 

de alfabetização e por conta disso os paradidáticos estão mais presentes; isso porque o projeto 

citado, disponibiliza vários livros de literatura infantil. Mas observamos que  a professora 

também tem o interesse de trabalhar com outros suportes de leitura, ela sempre trazia para sala 

de aula uma caixa enfeitada contendo alguns suportes. Observando o trabalho em sala de aula da 

professora Orquídea com materiais diversificados de leitura, registramos a seguinte cena: 
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Professora: - Bem gente, quero que vocês sentem aqui no círculo, pois vamos olhar 

 o que tem no Baú da Vovó. Mas esse Baú hoje vai se transformar na Caixa de 

 Ferramentas do Papai. Sabem por quê? 

Aluno: - Ah, tia, porque está chegando o dia dos pais.  

Professora: - Isso, meus queridos e toda vez que está chegando uma data importante,  

a nossa caixa transforma-se. Ganha outra roupagem. Agora ela terá a cara do papai. 

Professora: - Vamos observar o que temos aqui? 

A professora dispõe o material da caixa para os alunos e lá eles encontram livros diversos 

de literatura infantil, revistas, jornais, gibis. Eles manuseiam esses suportes  de leitura, 

lêem individualmente, mostram o que escolheram a outros colegas. E depois escolhem  

os livros que querem ler em casa, fazem o registro de  empréstimo junto à professora.  

Esse é um momento que a atividade de leitura acontece de forma espontânea, onde os  

alunos escolhem o que ler e como ler. (Fragmento da aula da professora Orquídea). 

 
Observando a situação didática acima, notamos que a professora utiliza vários suportes 

de leitura, oportuniza aos alunos o contato com textos variados e incentiva uma prática de leitura 

que favorece a formação do leitor. È nessa perspectiva que enfatizamos a necessidade dos 

alunos conhecerem e manusearem diferentes suportes de leitura de circulação social, para que 

sirvam de motivação para a produção de escritas e leituras com finalidade, conforme destaca 

Solé (1998). 

 

Tabela 18 – Atitudes e Atividades Favoráveis a Prática de Leitura 

ATITUDES  E ATIVIDADES FAVORÁVEIS  A PRÁTICA DE LEITURA 
Antes da Formação-Pró-Letramento Durante a Formação Pró-

Letramento 
Atitudes e Atividades Professora 

Orquídea 
Professora 

Dália 
Professora 
Orquídea 

Professora 
Dália 

Motiva os alunos para 
Ler 

X __ X X 

Ler diariamente com e para 
os alunos 

X X X X 

Realiza leitura deleite 
 

X __ X X 

Visita biblioteca ou sala de 
Leitura 

__ __ 
 

__ __ 

Realiza empréstimos de 
livros 

 

X __ X X 
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Organiza rodas de leituras 
 

X __ X _ 

Lê textos autênticos 
 

X __ X X 

Realiza atividades 
Complementares à leitura 

X X X X 

Insere a leitura nas práticas 
sociais 

X __ X X 

 

Observando a tabela 18, iremos perceber que as atitudes e atividades referentes às 

práticas de leitura, foram ampliadas após o processo de formação de professores, e que as 

professoras observadas vêm aos poucos implementando essas atividades a partir do momento 

em que exploram diversos gêneros textuais, realiza leituras diariamente, utiliza suportes 

diferenciados de leitura,faz leitura deleite para os alunos com certa freqüência, realiza 

empréstimos de livros, faz rodas de leitura e principalmente incentiva o uso de estratégias de 

leitura( embora ainda de forma tímida, pela professora Dália)  para que os alunos tenham uma 

compreensão textual. Nesse sentido, vale salientar que uma atividade de leitura torna-se 

motivante para o aluno quando atende ao seu interesse ou quando, tem uma finalidade, um 

objetivo determinado, pois se pode ler por diversas razões, de acordo com Antunes (2003). 

Nessa perspectiva, ressaltamos que ao observarmos as práticas de leitura das duas 

professoras, percebemos que elas procuram incentivar nos alunos o gosto pela leitura.  Mas 

destacamos que alguns textos utilizados nas aulas da professora Dália, conforme nossas 

observações não correspondiam ao interesse daquela turma, eram textos que poderiam ser 

interessantes para crianças na fase inicial da alfabetização e não para a  4ª série.  Nesse ponto, 

enfatizamos ser importante a professora perceber que tudo que fazemos está ligado a um 

interesse e, portanto, em relação à leitura realizada na escola não é diferente. Desse modo, 

realçamos que quando se contempla as aulas de leitura com textos autênticos, poéticos, 

diversificados, que leve o aluno a identificar a idéia central do texto, sua finalidade e objetivo, 

com cobranças ou sem cobranças, mas que seja um texto motivante e interessante para os 

alunos,estará se promovendo situações de leitura em que o aluno (leitor) interaja com o texto, 

conforme destaca Antunes (2003). 

Observamos que a escola em que a professora Orquídea trabalha não tem biblioteca ou 

sala de leitura e a escola que a professora Dália ensina tem uma pequena biblioteca, mas em 

péssimas condições, parecendo um depósito de livros velhos. Entretanto, pudemos verificar o 
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empenho das professoras em incentivar o hábito de ler nos alunos, proporcionando-lhes o 

empréstimo de livros, lendo para eles diariamente e realizando a leitura deleite de histórias, 

poemas; organizando assim, espaços de leitura na sala de aula.  Diante desse  contexto, 

ressaltamos a importância de se prover os espaços da escola e outras instituições  com diferentes 

textos, pois isso  favorece o acesso a língua escrita e motiva as crianças o desejo de aprender a 

ler, de acordo com Teberosky e Colomer (2003). 

Observando novamente a tabela 18, percebemos que a realização de atividades 

complementares à leitura é uma prática vivenciada pelas duas professoras. Atividades como: 

pesquisa vocabular de palavras desconhecidas do texto, dramatização, desenho e pintura dos 

personagens e cenas do enredo da história, produção de texto coletivo ou individual a partir da 

história lida, leitura do texto produzido, foram por nós observados nas aulas das duas 

professoras. Segundo Teberosky e Colomer (2003), o tempo escolar deve contemplar atividades 

que favoreçam aos alunos: “manusear os livros, a folheá-los, lê-los e compartilhá-los, e a 

estender suas opiniões e aprendizagens a murais, dramatizações e manifestações plásticas que 

traduzam o impacto afetivo e cognitivo da experiência obtida”. (p.145).  

Diante desse contexto de práticas de leituras empreendidas pelas professoras, vale 

enfatizar, que, quando o professor comenta e discute os textos lidos, explora com os alunos 

diferentes gêneros textuais, abordando suas características e incentiva a leitura de textos a partir 

de diferentes intenções, ele está inserindo a criança nas práticas sociais da leitura. Nesse sentido, 

salientamos que, embora as duas professoras observadas precisem explorar mais em suas aulas 

de leitura alguns aspectos por nós expostos no decorrer desse texto, elas têm inserido seus 

alunos nas práticas sociais de leitura. 

Buscando apresentar um estudo mais detalhado das práticas de leitura dessas professoras 

(Orquídea e Dália), proporcionaremos o registro de algumas aulas dessas professoras, 

observadas antes e durante o processo de formação continuada do Programa Pró-Letramento. 

 

9.2 Registro de eventos das aulas de leitura das professoras  

“Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu”.  

                                               Rubem Alves 
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Apresentamos a seguir o registro de observações de oito dias letivos das professoras 

Dália e Orquídea, sendo, quatro dias de aula, para cada professora. Vale ressaltar que 

acreditamos ser importante o registro destes eventos, porque através deles torna-se mais fácil 

perceber o movimento dinâmico da sala de aula, a forma como as professoras trabalharam a 

leitura antes e durante o processo de formação continuada.  Assim, apontamos que expomos as 

aulas em mapas de eventos e em seguida fizemos as interpretações, análises desse processo de 

observação. 

Tabela 19 – Mapa de eventos da aula observada –  

Professora Dália (Antes da Formação do Pró-Letramento) 

EVETO DURAÇÃO DESCRIÇÃO DO EVETO 

1-Cumprimento à turma e 

a oração do dia 

13h 1-A professora cumprimenta a turma; 

1.1.A professora , com os alunos reza o Pai Nosso. 

2-Correção da tarefa De 

casa 

13h 10 Às 

13h35min 

2.A professora faz a correção da tarefa coletivamente; 

 

3.Prática de Leitura 13h35 Às 

17h 

3.A professora anota um poema no quadro para os alunos 

Escreverem no caderno(alunos não têm livro didático); 

3.1.A professora lê oralmente o texto para os alunos e pedeQue 

prestem atenção; 

3.2.A professora questiona qual o tipo de gênero ela está lendo; 

3.3.A professora faz a interpretação oral do texto; 

3.4.A professora trabalha com os alunos algumas palavras 

Desconhecidas do texto, utilizando pistas; 

3.5. A professora inicia uma atividade escrita de interpretação do 
texto (de que o texto fala?Quem eram os personagens? Qual a 
mensagem do texto? Qual o gênero do texto lido? Quem escreveu 
o texto?); 

 
3.6. A professora complementa a atividade escrita, trabalhando no 
texto o singular e o plural das palavras; 

 
3.7. A professora faz a chamada e corrige os cadernos das 
crianças, enquanto elas respondem a atividade de classe; 

 
3.8. A professora faz a correção da tarefa oral e coletivamente; 

 
3.9.A professora escreve a tarefa de casa no quadro; 

 
3.10.A professora distribui livros de literatura infantil para os 
alunos lerem e relatarem o conteúdo da história oralmente; 

 
3.11.Alguns alunos pedem para falar sobre a história lida; 
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3.12.Toca o sino de saída, os alunos se despedem da professora e 
vão embora. 

 
 
 

Tabela 20 - Mapa de eventos da aula observada – Professora Dália (Antes da Formação do Pró-
Letramento) 

EVETO DURAÇÃO DESCRIÇÃO DO EVETO 

Cumprimentando a 
turma e fazendo a 
oração do dia 

13h  1. A professora cumprimenta a turma; 
1.2.A professora pede para um aluno fazer a oração do “Pai 
Nosso” 

2. Correção da tarefa de 
casa 

13h15min às  
13h55min 

2. A professora faz a correção da tarefa de matemática  no quadro 
com os alunos 

3. Prática de Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h55min 
Às 17h00min 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A professora apresenta em cartaz o texto “Neneca” da autora 
Martha Azevedo. 
 
3.1. A professora desenvolve a estratégia de antecipação com os 
alunos, para os alunos descobrirem do que trata o texto a partir do 
título. Faz questionamentos aos alunos. 
 
3.2.  A professora lê em voz alta o texto para os alunos; 
 
3.3. A professora solicita que os alunos façam a leitura oral do 
texto (um começa a ler e outro continua, leitura por fila, leitura 
feita por todos); 

 
3.4. A professora faz perguntas aos alunos sobre o texto 
 (Questões sobre Neneca); 
 
3.5. A professora pede para os alunos copiarem o texto; 
 
3.6.  A professora faz a chamada enquanto os alunos escrevem e 
dá o visto nos cadernos dos alunos; 
 
3.7. A professora pede para os alunos circularem as palavras 
desconhecidas do texto e dizê-las para ela escrever no quadro; 
 
3.8. A professora trabalha com os alunos essas palavras, 
utilizando pistas para que eles possam descobrir o seu 
significado, sem usar o dicionário; 
 
3.9. A professora pede para os alunos escreverem o significado 
das palavras  nomeadas no  caderno; 
 
3.10. A professora pede para que os alunos leiam novamente o 
texto (voz alta) para responderem o exercício. 

 
3.11. A professora escreve no quadro o exercício contendo 
questões referentes ao texto( nome da Neneca, idade, coisas que 
ela gostava, o que ela queria ser) e também questõesreferentes à 
gramática ( encontro consonantal, dígrafos). 
 
3.12. Alunos copiam e respondem a tarefa; 
3.13. Toca o sinal, alunos se despedem, é o término da aula. 
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Tabela 21- Mapa de eventos da aula observada – Professora Dália (Durante a formação do 
Pró-Letramento) 

EVETO DURAÇÃO DESCRIÇÃO DO EVETO 

1. Cumprimentando a turma e 
fazendo a oração do dia 

13h  1. A professora saúda os alunos; 
1.1 A professora canta com os alunos um hino. 

 
 
2. Correção da tarefa de casa 

 

13h15min às  
13h55min 

2. A professora pede para os alunos colocarem o caderno 
da tarefa de matemática nas bancas; 
2.1 A professora circula entre as bancas, verificando se 
todos os alunos realizaram a tarefa;   
2.2. A professora chama os alunos ao quadro para corrigir 
as situações problema.              

3.Prática de Leitura 

 

13h55min às 
17h00min 

3. A professora mostra um livro de literatura infantil aos 
alunos e explora a capa, o título, faz  com que o aluno faça 
previsões sobre o conteúdoda história; 
 
3.1 A professora faz a leitura do texto em voz  alta, e alta 
enquanto lê, levanta algumas questões dos personagens do 
texto e a trama (poucas questões); 
 
3.2 A professora após a leitura faz perguntas sobre o texto 
aos alunos; 
 
3.3 A professora solicita que os alunos sentem em dupla e 
distribui a cópia do texto lido a cada dupla; 
 
3.4 A professora pede para os alunos fazerem a leitura do 
texto silenciosamente; 
 
3.5 A professora faz algumas perguntas orais e pede para 
os alunos identificarem a resposta no texto; 
 
3.6 A professora pede para os alunos lerem em voz alta a 
resposta encontrada; 
 
3.7 A professora solicita a leitura em voz alta dos alunos 
(Cada aluno lê um trecho da história e assim, 
sucessivamente); 
 
3.8 A professora passa uma atividade no quadro para o 
aluno responder (O que mais gostou  na história? Quais os 
principais personagens? Quem escreveu a história? O que 
ele mudaria na história?. E a outra questão do exercício 
proposta foi em relação a questão do vocabulário e a 
gramática). 
 
3.9 A professora traz para sala o balaio de leitura e diz 
para os alunos escolherem os livros que querem ler 
naquele momento; 
 
3.10 Enquanto os alunos lêem em suas bancas, a 
professora chama alguns alunos com dificuldades em 
leitura para tomar a lição; 
3.11 A professora faz a chamada dos alunos; 
 
3.12 Antes de tocar a professora recolhe os livros e pede 
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para os alunos fazerem desenhos sobre a história lida; 
 
3.13 Toca o sino, os alunos se despedem da professora. 

 

 

Tabela 22 - Mapa de eventos da aula observada – Professora Dália (Durante a formação 

do Pró-Letramento. 

EVETO DURAÇÃO DESCRIÇÃO DO EVETO 

1.Cumprimentando a 
turma e fazendo a 
oração do dia 

 

13h  1..A professora saúda os alunos; 
1.1. A professora  realiza oração com os alunos. 
 

2- Prática de Leitura 13h15m 2.A professora diz que vai realizar a leitura de um texto de Monteiro 

Lobato e pergunta aos  alunos se eles conhecem  algum texto de 

Lobato. Explora os conhecimentos prévios dos alunos sobre textos 

desse autor, seus personagens; 

 

2.1. A professora realiza a leitura do texto: A chave do tamanho – 

Pôr-do-sol de trombeta (Monteiro Lobato); 

 

2.2.A professora faz perguntas aos alunos sobre o texto; 

 

2.3. A professora pede para alguns alunos recontarem a história lida; 

 

2.4. A professora diz aos alunos que irão fazer um texto coletivo da 

história lida (a professora sendo a escriba); 

 

2.5. A professora pede para os alunos escreverem o texto no caderno 

e ilustrarem com os personagens da história; 

 

2.6. A professoram  passa a tarefa de casa com exercícios de 

interpretação sobre o texto trabalhado e com questões sobre o gênero 

e grau do substantivo; 

 

2.7. Termina a aula, alunos se despedem da professora.  

 

Como é possível observar nos dois mapas de eventos das situações de leitura propostas 

pela professora Dália antes da formação ( Tabelas 19 e 20), ela realizou a leitura do texto em 
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voz alta  para os alunos  e esta é uma prática importante, referendada por autores como 

Solé(1998), Silva (1998), Antunes (2003) e Teberosky e Colomer (2003), pois possibilita aos 

alunos perceberem as marcas do texto, a entonação correta e demonstra que a professora dá a 

devida importância a essa prática de leitura.  

Observamos também, a partir das tabelas expostas, que os alunos realizam a leitura oral 

do texto. Porém, constatamos que eles não se preparam para ela, ou seja, não lhes é dada a 

oportunidade de num primeiro contato individual, ler o texto silenciosamente, se apropriar do 

conteúdo do texto, sentir o texto, estabelecer conexões com ele, conforme destaca Solé (1998).   

Percebemos ainda, ao observar os dois mapas de evento citados,  que ao tratar as 

palavras desconhecidas do texto, a professora Dália utilizou somente pistas para os alunos 

descobrirem seu significado, perdendo uma oportunidade importante para fazer uso do 

dicionário na sala de aula, pois este é um livro que registra as palavras da nossa língua e com 

certeza é interessante para as crianças descobri-las, pois o dicionário segundo Cecília Meireles 

(1998),  “tem dentro de si um universo completo [...] responde a todas as curiosidades[...] 

explica a alma dos vocábulos: a sua hereditariedade e as suas mutações. E as surpresas das 

palavras que nunca se tinha visto ou ouvido” (FASCÍCULO 4, 2007, p. 35) 

Dessa forma, é importante a professora entender que a procura de palavras no dicionário 

possibilita uma melhor compreensão do texto e enriquece a leitura. Então muitas atividades 

podem ser feitas com o uso do dicionário como jogos de adivinhações, jogos de “soletrando”, 

produção de dicionários temáticos (de histórias lidas, de personagens da literatura infantil, de 

trovas e versos, de nomes, etc). Todas estas atividades citadas incentivam a prática social da 

leitura. 

Outro ponto que gostaríamos de destacar observando os mapas de eventos de leitura da 

professora Dália tem relação com as atividades de complemento à leitura. Podemos perceber 

pelos mapas de eventos, que, mesmo lendo textos como poemas ou histórias infantis, a 

professora dava maior ênfase na hora das atividades às questões gramaticais. Para Antunes 

(2003), quando o texto literário é pretexto para esses fins, esse exercício gramatical mata a 

poesia do texto. Concordamos com a autora, pois existem muitas formas de se estudar a 

gramática e torna-se cansativo, enfadonho e desmotivante para o aluno que todo texto trabalhado 

tenha exercícios gramaticais. 
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Analisando os mapas de eventos (Tabelas 21 e 22) da professora Dália, eles nos revela 

que ela tinha uma postura diferente em relação a prática de leitura antes do processo de 

formação. É perceptível na aula dessa professora que ela vem apresentando objetivos mais 

definidos quanto à atividade de leitura, ou seja, ela explora mais os textos, oportuniza os alunos 

a terem melhor compreensão realizando com eles algumas estratégias de leitura (antecipação, 

levantamento de conhecimentos prévios, de hipóteses e compreensão linear do texto). Vale aqui 

destacar que essa professora começou a estimular o hábito de ler nos alunos, levando para sala 

de aula o balaio de leitura. Decerto que muito ainda tem que ser feito para que os alunos dessa 

professora se tornem leitores autônomos, mas, esses fatos já confirmam de certa forma, a nossa 

hipótese de que o processo de formação interfere na prática do professor. 

 

Tabela 23 – Mapa de eventos da aula observada – Professora Orquídea (Antes da 

Formação do Pró-Letramento) 

EVETO DURAÇÃO DESCRIÇÃO DO EVETO 

1-Saudação aos 

alunos e oração. 

 7h 1. A professora cumprimenta a turma e faz a oração. 

2- Correção coletiva 

da tarefa de casa. 

7h15min às 

7h40 

2. A professora corrige coletivamente a tarefa de casa de Ciências. 

3- Práticas de leitura 7h 40 às 11h 3. A professora chama uma aluna para ler o texto produzido em casa; 

3.1. A professora tece comentários sobre o texto produzido pela aluna 

(texto referente aos pais); 

3.2. A professora pede para outros alunos lerem o texto que 

produziram; 

3.3. A professora diz que vai ler um texto que fala sobre sentimentos. 

E questiona quais sentimentos os alunos acham que têm no texto; 

3.4. A professora pede atenção aos alunos porque irá fazer a leitura do 

texto em voz alta; 

3.5. A professora explora com os alunos os sentimentos de alegria e 

tristeza expressos no texto; 

3.6. A professora pede para os alunos expressarem os sentimentos do 

texto através do corpo; 

3.7. A professora pede para os alunos identificarem qual parte do texto 

fala sobre os sentimentos e ler oralmente; 

3.8. A professora pede para os alunos tirarem os cadernos para fazer 
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uma atividade. (A atividade consta de perguntas sobre o texto, mas as 

perguntas estão relacionadas aos sentimentos que o texto expõe e os 

sentimentos dos alunos); 

3.9. A professora solicita que os alunos produzam um texto falando 

sobre os sentimentos que possuem em relação as pessoas da família; 

3.10. A professora pede para alguns alunos lerem oralmente o seu 

texto; 

3.11. A professora pergunta se os alunos trouxeram os livros 

emprestados de literatura infantil. Alguns alunos dizem não ter 

terminado a leitura e outros perguntam se podem levar outros livros 

para ler em casa. 

3.12. A professora solicita que os alunos consultem a caixa de leitura e 

escolham os livros que querem ler e orienta que eles anotem o livro no 

caderno de empréstimos; 

3.13. A professora passa uma atividade de pesquisa para os alunos 

fazerem em casa; 

3.14. Toca a sirene e os alunos se despedem e vão embora. 

 

 

Tabela 24 - Mapa de eventos da aula observada – Professora Orquídea (Antes da 

Formação do Pró-Letramento) 

 

EVETO DURAÇÃO DESCRIÇÃO DO EVETO 

1-Saudação aos 

 alunos e oração. 

 7h 1.A professora cumprimenta a turma e faz a oração. 

2- Correção da  

tarefa de casa. 

7h15min. às 

7h40 

2.A professora pede para os alunos lerem a produção de texto que 

fizeram; 

2.1.A professora tece comentários sobre a produção dos alunos. 

3- Práticas de Leitura  7h 40min 

as 11h 

3. A professora pediu para os alunos formarem um círculo, espalhou 

entre eles livros de literatura infantil e pediu para que escolhessem um 

livro que gostariam de ler. 

3.1. A professora coloca folhas de jornal no chão para que os alunos 

sentem, deitem-se ou se preferir fiquem em suas bancas para lerem o 

livro; 

3.2.A professora cria uma atmosfera aconchegante para os alunos 
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lerem ( som, com uma música orquestrada bem baixinho); 

3.3. Os alunos ficam entretidos lendo os livros e de vez em quando se 

aproximam da professora para questionar algo sobre o texto; 

3.4. A professora solicita que dois alunos contem a história que leram; 

3.5. A professora faz perguntas aos alunos sobre o autor do texto, 

sobre quem fez os desenhos, as ilustrações;  

3.6. A professora pede para os alunos se organizarem em suas bancas 

e distribui folhas de ofício para que eles façam desenhos sobre a 

história que leram; 

3.7. A professora pede para os alunos escreverem o título da história  

na folha que contém os desenhos e solicita que eles escrevam um 

anúncio para que outros sintam vontade de ler a história; 

3.8. A professora relembra aos alunos as características de um anúncio 

e mostra aos alunos um exemplo em cartaz de anúncio; 

3.9. Os alunos escrevem o anúncio; 

3.10. A professora pede para os alunos lerem anúncios colá-los no 

quadro mural; 

3.11. Toca o sinal para os alunos irem para casa, eles terminam de 

arrumar os anúncios no mural e se despedem da professora e vão 

embora.  

 

 

Tabela 25 -  Mapa de evento da aula observada – Professora Orquídea (Durante Formação 

do Pró-Letramento) 

 

EVETO DURAÇÃO DESCRIÇÃO DO EVETO 

1-Saudação aos 

 alunos e oração. 
     7h 1.A professora  cumprimenta os alunos e faz a oração; 

2- Correção coletiva 

 da tarefa de casa. 

7h20m 

Ás 

7h 30m. 

2.A professora pediu para ver se os alunos colaram a notícia no  

caderno falando dos jogos olímpicos; 

 

3- Práticas de leitura 

 

 

7h30m 

As 

11h 

3. A professora diz ter trazido um texto que ela gosta muito para os 

alunos ouvirem e lê a história: “A Gata Borralheira”; 

3.1. A professora  levanta questões sobre os jogos olímpicos, 

buscando perceber quais os conhecimentos que os alunos têm sobre 

o tema; 



256 
 

3.2.A professora pede para alguns alunos lerem a  notícia que 

pesquisaram; 

3.3.Os alunos questionam à professora sobre os fusos horários; 

3.4.A professora explica aos alunos, desenhando no quadro o 

planeta terra com seus continentes e enfatiza a questão dos fusos 

horário e explica os movimentos de translação e rotação;  

3.5.A professora forma pequenos grupos e pede para os alunos 

identificarem no globo terrestre alguns países participante das 

Olimpíadas; conforme foram encontrando os países, os alunos foram 

fazendo uma lista, de acordo com os continentes; 

3.6. A professora solicitou que cada grupo lessem a lista com os 

países encontrados; 

3.7.Os alunos discutiram com a professora sobre a classificação dos 

países nas olimpíadas; 

3.8. A professora pediu para os alunos pensar na modalidade 

esportiva que apreciavam e escrever numa ficha; 

3.9. A professora e os alunos construíram um mural com as várias 

modalidades esportivas; 

3.10. A professora entregou aos grupos jornais e revistas com 

notícias sobre as Olimpíadas; 

3.11.A professora pediu para que os alunos lessem as notícias, 

selecionassem as modalidades que lhes interessavam e fizessem um 

cartaz contendo ilustrações, desenhos e produzissem um pequeno 

texto falando daquela modalidade; 

3.12. Ao terminar os cartazes, os alunos apresentaram  rapidamente 

e fizeram a exposição dos cartazes nas paredes da sala de aula; 

3.13. A professora solicitou que os alunos limpassem a sala junto 

com ela, para deixar organizada para a turma que ia entrar, pois já 

passava da hora e quando sujamos devemos deixar tudo limpo; 

3.14. Os alunos se despediram da professora e a mesma lembrou 

para eles não se esquecerem de trazer os paradidáticos emprestados. 
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Tabela 26 – Mapa de evento da aula observada – Professora Orquídea (Durante a 

Formação do Pró-Letramento) 

 

EVETO DURAÇÃO DESCRIÇÃO DO EVETO 

1- Saudação aos 

alunos e oração. 

 1.A professora  cumprimenta os alunos e realiza oração; 

2- Correção 

coletiva da tarefa 

de casa. 

 2.A professora corrige a tarefa com problemas de  

matemática no quadro; 

3- Práticas de 

leitura 

 3. A professora faz a leitura deleite da história:  

“ Maria vai com as outras” 

3.1. A professora  diz que irão trabalhar um novo texto 

 e apresenta aos alunos o folheto: “Olho no Piolho”- como 

 se proteger deles.E  levanta questões para que os alunos 

 antes da leitura do texto antecipem suas hipóteses sobre 

 o que o texto trata, levanta os conhecimentos prévios 

 dos alunos sobre o tema; 

3.2.A professora distribui panfletos aos alunos e solicita 

 que eles leiam em silêncio;  

3.3.A professora faz perguntas aos alunos, para eles 

 localizarem as informações no texto e lerem em voz 

 alta, as respostas que encontrarem.(Qual a forma  

de contágio; tempo que médio que vive o piolho, 

 medidas que devemos tomar para evitar,etc.); 

3.4.A professora explica aos alunos os cuidados que 

 devemos ter com a higiene do nosso corpo e constrói com  

eles um texto coletivo que aborda esses cuidados; 

3.5.A professora e os alunos fazem a leitura coletiva do 

 texto e depois a professora solicita que os alunos escrevam 

 o texto produzido no caderno de textos; 

3.6. A professora passa uma tarefa para que os 

 alunos pesquisem com seus pais, parentes e vizinhos, 

formas de acabar com os piolhos e tragam por escrito; 

3.7. A professora diz aos alunos que trouxe sua caixa de  
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leitura e que esta está com textos novos, para que eles  

possam se deliciar, lendo e convida os alunos a 

 manusearem os textos ( a professora trouxe vários 

 textos organizados em folhas de cartolina/tamanho ofício). 

3.8. A professora pede para os alunos formarem grupos  

com três participantes e orienta-os a escolherem apenas 

 um texto; 

3.9. A professora solicita aos alunos que leiam o texto  

escolhido nos pequenos grupos para que todos  

possam se inteirar do conteúdo do texto;  

3.10. A professora pede para os alunos observarem as 

 questões que estão no cartaz,para  localizar as  

informações no texto ( título, autor,  do que o texto  

fala, a mensagem do texto, como a história se inicia e  

geralmente como termina);  

3.11.A professora pediu para que cada grupo escolhesse 

 um representante para ler as anteriormente solicitadas e 

 outro aluno para contar a história; 

3.12. Apenas três grupos apresentaram o trabalho  

(devido ao tempo), os outros grupos ficaram de  

apresentar na aula seguinte. 

3.13. Ao final da aula, a professora avisou aos alunos 

 para não esquecerem da pesquisa sobre os piolhos. 

 

 

 

 

Observando os mapas de evento das aulas da professora Orquídea (Tabelas 23,24,25 e 

26), percebemos que a postura dessa  professora,  frente às atividades de leitura, nos leva a 

refletir sobre a identidade do professor, identidade esta segundo Tardif  e Reymond (2000) 

construída a partir da sedimentação de múltiplos saberes: da experiência, da formação, das 

disciplinas, da cultura pessoal e profissional,da aprendizagem com o outro.  Nesse sentido, vale 

ressaltar que a prática de leitura que a professora Orquídea desenvolve em sala de aula, tem tudo 

haver com a relação que ela mantém com a leitura. Vimos que a professora incentivou 
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sistematicamente nos alunos o gosto pela leitura, explorou diferentes estratégias (conhecimentos 

prévios, antecipação, levantamento e verificação de hipóteses, compreensão linear do texto, 

inferências, intertextualidade) para que os alunos tivessem  compreensão do texto que liam,  

explorou diferentes gêneros textuais e suportes de leitura.  Dessa forma, as práticas da 

professora  nos revela uma certa autonomia e proximidade  em relação à leitura. Essa autonomia 

e independência, segundo Silva e outros (1998, p 36), “só será conquistada pelo professor se ele 

desenvolver suas próprias habilidades de leitura”. Nessa perspectiva, destacamos que  podemos 

perceber pela postura da professora Orquídea, que ela reafirma essa autonomia, mesmo 

inconscientemente, quando ela expõe seus alunos a diferentes finalidades da leitura, quando ela 

sente prazer ao ler para eles, quando ela instiga seus conhecimentos prévios. Essa forma de 

tratar a leitura pela professora é apreciada aos olhos de Silva e outros (Ibidem), pois estes 

defendem que “é preciso gostar de ler – seja pelo prazer pessoal ou pelo comprometimento com 

sua opção de trabalho – e criar um repertório significativo, que dê respaldo à necessidade prática 

do cotidiano escolar”. Decerto, confirmamos que o processo de formação ampliou o 

desenvolvimento das práticas de leitura vivenciadas por essa professora. 
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                                         “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros 
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                                                 como inconclusos em permanente movimento na 

                                                história”.                    
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Para concluirmos o presente trabalho, retornaremos as questões que constituíram o foco 

de nossa pesquisa, ou seja, a formação de professores no Programa Pró-Letramento 

Alfabetização e Linguagem e sua relação com a prática dos professores participantes desse 

curso. Para tanto, procuramos desvendar neste processo de investigação as contribuições, 

impactos e limites dessa formação na prática docente das professoras no âmbito da leitura. 

Um primeiro ponto, que consideramos na análise desse trabalho foi o processo de 

formação das orientadoras de estudo no Programa Pró-letramento, onde percebemos, 

observando a dinâmica da formação, que houve momentos de estudo, abertura de espaços para o 

debate, exposição de idéias, escuta e troca de experiência. Um dado observado que merece ser 

ressaltado refere-se ao grande investimento na valorização de experiências do grupo, entretanto, 

a efetividade do diálogo desses saberes da experiência com a teoria posta, deveria ter sido mais 

bem sistematizada pela professora formadora; embora estes tenham sido momentos ricos de 

socializações do fazer pedagógico. Nesse sentido, orientadas por alguns pressupostos ao longo 

desse trabalho, torna importante destacar o papel das discussões teóricas e práticas como 

ferramenta essencial nos programas de formação, uma vez que esta relação (teoria e prática) 

deve ocorrer a partir de uma reflexão situada, possibilitando ao professor refletir sobre suas 

experiências, confrontando-as com as teorias subjacentes, para que possa construir novos 

conhecimentos e planejar e executar as situações de ensino de forma a melhorar as 

aprendizagens dos alunos. 

Outro aspecto desse processo de formação que gostaríamos de levantar tem relação com 

os conhecimentos teóricos das orientadoras de estudos em relação principalmente aos temas: 

alfabetização, letramento, avaliação e estratégias de leitura. Os achados dessa pesquisa indicam 

que as pesquisadas ao iniciar a formação detinham pouca compreensão das concepções e 

princípios destes temas e que avançaram significativamente no entendimento destes, durante o 

processo de formação; a pesquisa revelou que as orientadoras de estudo, procuraram ainda, 

aprofundamento teórico dos temas abordados em outras leituras. Nesse sentido, ressaltamos ser 

essencial num processo de formação continuada possibilitar o estudo, a discussão, a relação 

teoria- prática com os temas enfocados na formação, isto porque conforme refere  García (1992), 

quando a pratica docente é colocada como objeto de reflexão num processo de formação, o 

professor passa a intervir no seu fazer docente conscientemente.                
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Assim sendo, vale ainda salientar que no que se refere ao estudo dos fascículos (material 

de suporte teórico e didático da formação), percebemos que eles não foram explorados o 

suficiente nos encontros com as orientadoras de estudo, mas entendemos que o tempo 

pedagógico da formação não era suficiente para atender uma gama de objetivos. No entanto, 

temos consciência da necessidade de nos processos de formação se fazer um processo de 

reflexão sobre a prática a partir da apropriação das teorias, para que o professor possa além de 

refletir de modo crítico sobre sua prática, aperfeiçoar o seu fazer pedagógico. 

No que se refere à abordagem ao ensino da leitura nessa formação, verificamos que esse 

foi um tema bastante explorado. Foi possível apreender que as atividades propostas relacionadas 

à leitura estavam pautadas numa concepção sóciointeracionista da língua, que percebe a 

linguagem como algo vivo e dinâmico, com funções sociais definidas. Portanto, vale aqui 

ressaltar que houve uma preocupação constante nesse processo de formação de se estudar e 

discutir situações  didáticas que enfatizasse as finalidades e os objetivos da leitura, se explorasse 

as estratégias de leitura, os modos de ler, o uso de  diversos gêneros textuais em sala de aula. 

Desse modo, concluímos que a formação das orientadoras de estudo no programa Pró-

Letramento possibilitou que elas refletissem e apreendessem os conhecimentos necessários para 

mobilizar os professores municipais a realizarem uma proposta de ensino de leitura, com ênfase 

nas práticas sociais. 

Um segundo ponto que expomos nesse trabalho se refere à análise dos fascículos que 

compõem o material de estudo do Programa Pró-Letramento e nossa intenção com essa análise 

foi buscar perceber a concepção de língua e leitura defendida nos fascículos e a abordagem que 

foi dada ao ensino da leitura. Assim sendo, ao fazer a análise comparativa desses fascículos, foi 

possível apreender que todos os fascículos assumem a dimensão interacional da linguagem, 

trazendo um conjunto de princípios teóricos, objetivos de estudo e procedimentos didáticos que 

revelam a presença de uma concepção de língua funcional, que promove  a interação entre os 

sujeitos, que possibilita a participação na sociedade através das práticas sociais da leitura, escrita 

e da oralidade.  

Por esse viés, percebemos que os fascículos propõem um trabalho com a leitura que 

favorece: a ampliação da competência dos alunos para ler um texto com autonomia e 

compreensão, o acesso e a exploração de diversos gêneros textuais, o desenvolvimento de 

estratégias de leitura que promova a interação texto – leitor, a compreensão de que se lê por 
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diferentes propósitos e objetivos, a possibilidade de conhecer e explorar vários espaços de 

leitura como bibliotecas, editoras, salas de leitura e também de manusear vários suportes de 

leitura como jornais, almanaques, livros, dentre outros, que circulam na nossa sociedade, tendo 

então, como uma das principais finalidades a formação de leitores competentes.  Diante do 

exposto, vale salientar ainda com relação aos fascículos, que concluímos que eles, embora feitos 

por autores e universidades diferenciadas, constituem uma proposta orgânica, que situa a 

linguagem num movimento de interação, com finalidades reais de uso da língua dentro e fora da 

escola. 

Um terceiro ponto que averiguamos nesse trabalho de pesquisa foi à participação das 

professoras do município da Escada na formação continuada do Programa Pró-Letramento e 

nossa intenção, conforme já exposta na introdução, foi perceber a ênfase que foi dada nesse 

processo de formação ao ensino da leitura, a relação teoria e prática e também apreender as 

histórias e influências de leitura das professoras e se estas têm relação com sua prática docente. 

Desse modo, as análises trouxeram os seguintes resultados desse processo de formação de 

professoras: 

 

� As professoras ampliaram suas concepções sobre o ensino da língua, 

principalmente no que se refere a uma abordagem interacionista; 

� O estudo dos fascículos propiciou sistematicamente uma relação da teoria com a 

prática; 

� O eixo leitura foi referência no estudo de todos os fascículos; 

� As experiências de leitura das professoras, seu modo de lidar com a leitura, 

também foram influência para o desenvolvimento das suas práticas docentes; 

� A formação continuada do Pró-Letramento possibilitou as professoras se 

apropriar de novos conhecimentos referentes à leitura, a refletir e discutir sobre a sua prática e 

planejar o ensino da leitura de modo a oportunizar os alunos a percebê-la como um processo de 

interação entre o leitor e o texto, levantando questões que estimulasse o uso dos conhecimentos 

prévios, o levantamento e a verificação de hipóteses e a produção de inferências. 

 

Por último, somado ao que já dissemos sobre o processo de formação das professoras, 

percebemos que a competência técnica da orientadora de estudos, adicionada a sua boa relação 
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mantida com o grupo, a sua experiência prática e embasamento teórico, a valorização das 

experiências das professoras para fazer a ponte com a teoria, foram estratégias decisivas para 

atender os princípios de formação defendidos pelo programa. Nesse sentido, ressaltamos ser de 

suma importância a escolha refletida e comprometida do orientador de estudos no município, 

pois, também da sua atuação dependerá o êxito do processo de formação dos professores no 

município. Pois ele será o elo entre os sistemas de ensino e a Universidade, será também o 

articulador das propostas do curso e será a pessoa que acompanhará de perto todo o percurso do 

desempenho profissional do professor cursista.  

O quarto e último ponto por nós analisados nessa pesquisa foram a prática docente de 

duas professoras participantes da formação do Pró-Letramento e nossa pretensão nesta etapa da   

pesquisa foi verificar se houve contribuições dessa formação  na prática das professoras, no que 

se refere ao ensino da leitura. Os resultados da análise demonstraram que as professoras 

evidenciaram em suas práticas de leitura, uma pequena, mas significativa mudança, decorrente 

da sua participação no programa Pró-Letramento. Dessa forma, as análises trouxeram os 

seguintes achados na prática docente: 

 

� As professoras passaram a entender a leitura como uma atividade de interação 

entre o leitor e o texto, e passaram a propiciar situações em que os alunos buscassem interpretar 

o conteúdo do texto e as intenções do autor, a partir da ativação dos conhecimentos prévios, da 

elaboração de hipóteses e da produção de inferências; 

� As professoras ampliaram seus conhecimentos sobre as finalidades da leitura. 

Propuseram aos alunos atividades de leitura que favoreceu o ler por prazer, a busca de 

informações no texto, a discussão de temas atuais, a emissão de opinião sobre o texto lido, a 

realização de atividades escolares, a leitura para compreender melhor o mundo; 

� As professoras ampliaram o uso e a exploração dos gêneros textuais em sala de 

aula (histórias infantis, poemas, fábulas, músicas, notícias, lendas, receitas, anúncios) e 

conseqüentemente os suportes de leitura (jornais, revistas, encartes, folhetos); 

� As professoras manifestaram algumas atitudes e disposições favoráveis à leitura 

como: a leitura diária, empréstimos de livros, roda de leitura, a leitura silenciosa de textos, a 

leitura diversificada de textos, a exploração do balaio de leitura, a organização de espaços de 

leitura; 
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� A elaboração e vivência de projetos de leitura com a finalidade de estimular nos 

alunos o gosto e o prazer de ler;  

� Quando os professores mantêm uma boa relação com a leitura, gostam de ler 

textos diversos, eles estimulam os alunos a gostarem de ler e fazem da leitura uma atividade de 

ensino diária. 

  Diante dos resultados apresentados, concluímos que o processo de Formação 

Continuada do Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem contribuiu para que as 

professoras ampliassem seus saberes sobre o estudo da língua, refletissem sobre sua prática em 

relação à leitura e redirecionassem sua prática docente na perspectiva de envolver os alunos em 

atividades de leitura que tem como finalidade a sua formação enquanto leitor autônomo, 

realizando um trabalho ativo de construção do significado do texto, ou seja, sendo capaz de 

identificar informações explícitas e implícitas no texto, estabelecer relações entre o texto que 

está lendo e outros já lidos e também  e também  emitir opinião sobre o conteúdo do texto. 

Retomando o pensamento de Antunes (2003), ressaltamos que o ambiente escolar deve 

oportunizar os alunos a compreenderem os usos sociais da língua, gerando práticas de leituras 

autênticas, com textos interessantes, que se preocupe com a formação do leitor.  

Nessa perspectiva, julgamos que as experiências aqui analisadas sobre as práticas de 

leitura podem contribuir na reflexão da prática de outros professores que tem preocupação em 

oferecer um ensino que propicie aprendizagens significativas da leitura aos seus alunos. Diante 

dos resultados já assinalados e reiterando o que já dissemos, a formação continuada pode se 

apresentar como um espaço para o professor teorizar e refletir sobre sua prática, construindo 

novos conhecimentos para poder ressignificá-la. Assim, consideramos que esta pesquisa não 

termina aqui, mas recomeça com outras inquietações para novas pesquisas e reconhece ser 

importante ampliar os estudos sobre outras questões como: O que pensam os professores sobre 

os processos de formação continuada? Que dificuldades eles encontram em transformar os 

saberes construídos na formação, em saberes a ser ensinados? Que saberes são necessários ao 

professor para que ele seja mediador de um processo de leitura que oportunize a formação do 

leitor? 
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              “As  tempestades da vida não indicam a 
                    ausência de Deus, assim como as nuvens 
                    não indicam a ausência do sol”.                                                                   
 
                                                       J. Blanchard 
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QUESTIOÁRIO 1 - TUTORES 

 

1. Dados de identificação: 

Nome ____________________________________________________________________ 

Município:_________________________ Fone:______________________________ 

E-mail: _______________________________________ 

Tempo de Serviço: __________________   Função que exerce: ___________________ 

Formação Escolar: 

(     ) Nível Superior           Curso:__________________________ 

(     ) Especialização           Área: __________________________ 

(     ) Mestrado                    Linha de Pesquisa:_______________________ 

 

2. Quais suas expectativas em relação a esse processo de formação do Programa Pró-
Letramento Alfabetização e Linguagem? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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PESQUISADORA- Maria Lúcia da Silva Cabral 

ORIENTADORA: Maria Lúcia Ferreira 

 

 

ETREVISTA 1 - TUTORES 

 

Questões abordadas: 

1- Qual sua motivação e expectativa em participar da formação do Programa Pró-

Letramento Alfabetização e Linguagem? 

 

2- Você já atuou como formadora de professores? 

� Que apreciação você faz dessa experiência? 

� Se não atuou na função de formadora, qual sua expectativa? 

 

3- O que considera imprescindível num processo de formação? 

4- Que concepção você tem sobre alfabetização? 

5- Para você o que significa letramento? 
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PESQUISADORA- Maria Lúcia da Silva Cabral 

     ORIENTADORA: Maria Lúcia Ferreira 

 

 

ETREVISTA – Professora Formadora 
 
 
Questões abordadas: 
 
� Quais os objetivos do Programa Pró-Letramento Alfabetização e Linguagem? 

� Qual a concepção de formação continuada que o Programa as Pró-Letramento defende? 

� Que expectativas você tem em relação ao grupo de trabalho que está formando? 

� Como você vê o seu papel, ao contribuir para que  toda essa conexão de formação 

alcance o professor? 

� Do que dependerá o êxito desse processo de formação? 
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PESQUISADORA- Maria Lúcia da Silva Cabral 
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QUESTIOÁRIO – 2 TUTORES 
 

Caríssimas Tutoras! 
Observem os princípios abaixo relacionados e avalie a forma como eles foram enfocados no 
processo de formação continuada do Programa Pró-Letramento, atribuindo um dos critérios: 
Excelente, Bom, Regular ou Não atendeu as expectativas. 

Avaliação inicial do processo de formação do Pró-Letramento 

Esse Módulo I da formação do pró-letramento  
proporcionou: 

Excelente Bom Regular Não atendeu 

1-Definição clara de objetivos e metas a serem 
atingidos; 

    

2-Abertura de espaços para debates, exposições de  
idéias, diálogo, escuta, socialização de experiências; 

    

3-Articulação teoria e prática;     
4-Focalização das necessidades, expectativas, 
conhecimentos e interesses do grupo; 

    

5- Utilização de feedback contínuo para obter  
informações da concretização ou não dos objetivos; 

    

6-Utilização de estratégias variadas na realização 
das 
 atividades, adequando-as aos objetivos; 

    

7-Utilização de estratégias variadas na realização  
das 
 atividades, adequando-as aos objetivos; 

    

8-Desenvolvimento de uma prática de reflexão 
 sistematizada; 

    

9- Orientação sobre a postura do tutor em relação ao  
respeito à fala do professor, as suas experiências. 

    

10-Considera os conhecimentos teóricos do grupo,  
aprofundando-os e aproximando-os dos 
desconhecidos  
de maneira progressiva; 

    

11-Sensibiliza o grupo de trabalho quanto a 
 problematização da realidade, objetivando 
 melhorar a aprendizagem dos alunos.  
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Reflita e responda as questões abaixo: 
 
1- A formação inicial atendeu suas expectativas? Justifique. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2- O que foi mais significativo para você nessa formação? 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3- Qual o enfoque que foi dado à leitura nessa formação? 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4- Qual é o seu papel enquanto orientadora do Programa Pró Letramento no município em 
que atua? 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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            QUESTIOÁRIO  3 -  TUTORAS 
 
Caras colegas! 
Esse trabalho de pesquisa é essencial para avaliarmos os processos de formação continuada que 
são oferecidos a nós profissionais do ensino. Ao analisarmos criticamente esses processos 
estaremos contribuindo para existência de um processo de formação mais reflexivo, inovador, 
que tenha como um dos eixos a relação teoria/ prática, ou seja, a reflexão dos saberes na ação. 
Por isso reafirmamos que a sua avaliação criteriosa é imprescindível para o êxito do nosso 
trabalho. Portanto, solicitamos que avalie as estratégias de formação utilizadas no curso Pró-
Letramento, atribuindo um dos critérios: Excelente, bom, regular ou não atendeu as 
expectativas. 
 

Avaliação final das tutoras sobre a formação do Programa Pró-Letramento 

Questões Avaliadas Excelente Bom Regular ão atendeu 

1- Leitura Deleite     

2- Articulação teoria-prática;     

3- Socialização de experiências;     

4- Aprofundamento dos fascículos;     

5- Distribuição do tempo pedagógico;     

6- Planejamento dos encontros com 

os professores; 

    

7- A metodologia da formação;     

8- O enfoque dado à leitura.     
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Instrumento de Coleta de Dados: Questionário  

Público Alvo: Professoras do Município de Escada que foram selecionadas para observação da 
prática docente. 

 

1. Dados de Identificação: 

Nome:_____________________________________________________________________ 

Idade:__________________ Tempo de serviço na profissão:__________________________ 

Escola que ensina: ____________________________________________________________ 

Série que ensina:_____________  Ocupa outra função além de professora? (  )sim   (   )não 

Qual? _________________________________.  

Fone: ___________________________   e-mail:____________________________________ 

 

2- Formação Escolar: 

Magistério: (   ) Sim  (   ) Não       Ano de conclusão _______________ 

Graduação: (   ) Sim   (    ) Não     (    ) em andamento – Curso _____________________ 

Pós-Graduação: (   ) Sim   (    ) Não  (     ) em andamento 

Área: ____________________Período:_________________________________    

 

3- Na escola em que você trabalha têm biblioteca/sala de leitura ou cantinho da leitura? 

4- Como é o acervo desses espaços ( quantidade e variedade de gêneros textuais e suportes de 

leitura)? 

5-Você costuma ler para seus alunos em sala de aula? Com que freqüência? 

6-Que gêneros textuais são lidos em sala de aula? 
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Instrumento de Coleta de Dados: Questionário  

Público Alvo: Professoras do Município de Escada  em formação no Programa Pró-Letramento 
Alfabetização e Linguagem 

1.Dados de Identificação: 

Nome:______________________________________ Idade:________________________  

Tempo de serviço na profissão:_________________Série que ensina:__________________ 

Escola que ensina: ____________________________________________________________ 

Ocupa outra função além de professora? (  )sim   (   )não.     Qual?______________________ 

Fone: ___________________________   e-mail:____________________________________ 

2- Formação Escolar: 

(   ) Magistério   Ano de conclusão _______________ 

(   )Graduação: (   ) Concluída  (    ) em andamento – Curso _____________________ 

(   ) Pós-Graduação(   ) Sim   (    ) Não  (     ) em andamento   Área: ___________________ 

 

3- Reflexões sobre experiências e práticas de leitura: 

� Você gosta de ler? (   )sim  (   ) não  (   ) em parte. 

� Houve alguém na sua convivência que lhe motivou a leitura? O que lia? 

� No seu dia-a-dia como professora, que tipo de leitura tem realizado em sala de aula e 
com que freqüência? 

� Com que objetivos seus alunos lêem? 

� Que gêneros textuais são lidos em sala de aula? 

� Que estratégias de leitura você usa para que seus alunos tenham compreensão dos textos 
lidos? 

� A escola que você ensina tem biblioteca/sala de leitura/cantinho da leitura? Se não, o que 
você faz para incentivar nos alunos o gosto pela leitura? 

� Por que você se inscreveu no curso Pró-Letramento alfabetização e linguagem? Quais 
suas expectativas em relação ao curso? 
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Instrumento de Coleta de Dados: Questionário  

Público Alvo: Professoras do Município de Escada  em formação no Programa Pró-Letramento 
Alfabetização e Linguagem 

 

Questionário de avaliação final das professoras sobre a formação do   Programa Pró-
Letramento Alfabetização e Linguagem. 

 

Caríssimas Professoras! 

                     Esse é um momento importante no qual gostaríamos que se debruçassem para 
avaliar criticamente o processo de formação do Programa Pró-Letramento, os quais tiveram a 
oportunidade de participar. As questões a serem avaliadas estão expostas logo abaixo e devem 
ser analisadas pelos critérios: Excelente, bom ou regular. 

 

 

 

 

 

 

Questões avaliadas Excelente Bom    Regular 

1-Conteúdos trabalhados            

2-Nível de aprofundamento            

3-Relação Teoria-Prática            

4- Discussões compartilhadas nos grupos            

5-Estudo do Fascículo            

6-Socialização das atividades e experiências            

7-Distribuição do tempo           

8-Clareza  na exposição dos temas em discussão            

9-Relação grupo e formador            
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FICHA DE OBSERVAÇÃO DA FORMAÇÃO DAS ORIETADORAS DE 
ESTUDO/TUTORAS 
 
Critérios a serem observados: 

� A dinâmica da formação; 

� A metodologia de trabalho adotada pela professora formadora; 

� O encaminhamento ao estudo dos fascículos; 

� A ênfase dada ao ensino e a aprendizagem da leitura durante todo o processo de 

formação; 

� A valorização das experiências do grupo; 

� A articulação das abordagens teóricas com situações práticas (em relação ensino da 

leitura); 

� A relação da professora formadora com o grupo em formação. 
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FICHA DE OBSERVAÇÃO DA FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS DE ESCADA 
  

Estudo do Fascículo: ___________       Período______________________  

   

Questões observadas Anotações 

1-A dinâmica da formação 

 

 

2-O encaminhamento do estudo dos 

fascículos 

 

3-A ênfase dada ao ensino e a aprendizagem  

Da leitura no estudo de cada fascículo 

 

4-A relação dos professores com a leitura 

( suas Histórias e experiências de Leitura, sua  

prática docente) 

 

5-O aprofundamento dos temas de estudo e 

Sua relação com a prática. 

 

6-As atividades propostas para os  

professores desenvolverem em sala de aula 

com seus alunos. 

 

7- A socialização de experiências  

8-A  relação da tutora com as professoras.  
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FICHA DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS DAS PROFESSORAS DE ESCADA COM 
FOCO O ESIO DA LEITURA 
Data:___________________ Aula º___________ 

 

Questões a serem observadas Relatório das ações docentes Frequência 

1-Os modos de ler (leitura silenciosa, 

compartilhada ou em voz alta); 

  

2-Com que objetivos e finalidades  

os alunos lêem? 

  

3- Quais gêneros textuais são lidos 

e explorados em sala de aula? 

  

4-Quais são as estratégias de leitura 

utilizadas para os alunos terem  

melhor compreensão do texto? 

  

5-Que suportes textuais são utilizados 

para os alunos lerem? 

  

6-Que atividades são realizadas a  

partir da aula de leitura? 

  

7-Que condições de leitura são  

criadas para despertar no aluno o  

prazer em ler? 

  

8-Se insere as leituras em um contexto, 

com práticas significativas. 

  

9-A relação professor X aluno   

 

                    


